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Prezentul Contract-subsecvent de achiziţie publică de produse (denumit în continuare "contract"), s-a 
încheiat având în vedere prevederile din Legea ll'. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia încheiat în data de 

între: 
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incintă P01t Constanţa, ll'. I, telefon 0241/616124, fax 
0372/416807, cod fiscal 11055818, cont trezorerie RO16TREZ23F845000200109X, Trezoreria Municipiului 
Constanţa, reprezentată prin Director General Cosmin Laurenţiu DUMITRACHE , denumită în continuare 
"Autoritatea contractantă", pe de o paite 
şi 
MEDA CONSULT SRL, cu sediul în Judeţul Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, str. Ion Ghica, Bloc 13, 
Scara A, Ap. 6,  număr de înmatriculare J15/696/2003, cod de Îll'egistrare fiscală RO15730038, 
reprezentată prin Administrator şi denumită în continuare "Contractant", pe de altă patte, 

denumite, în continuare, împreună, "Părţile" şi cai·e, 

având în vedere că: 

• Autoritatea contracta11tă a derulat procedura de atribuire având ca obiect achiziţia de „Consumabile

tehnică de calcul - LOT 1 - Consumabile HP", iniţiată prin publicarea în SEAP a Anunţului de
paiticiparell'. nr. CN1035630 din 11.10.2021.

• Prin Raportul procedurii de atribuire ll'. 17916 din data de O 1.03.2022, Autoritatea contractantă a declarat
câştigătoare Oferta Contracta11tului MEDA Consult SRL

au convenit încheierea prezentului Contract. 

1. DEFINIŢII
1.1. În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
(a) Autoritatea contractantă şi Contractant - Părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
Contract;
(b) Act Adiţional - document prin care se modifică termenii şi condiţiile prezentului Contract de achiziţie
publică de produse, în condiţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
( c) Caiet de Sarcini - anexa I la Contract care include obiectivele, sarcinile specificaţiile şi carncteristicile
Produselor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii Autorităţii
contractante, menţionând, după caz, metodele şi resursele care unnează să fie utilizate de către Contractant şi/sau
rezultatele care trebuie realizate/prestate şi fumizate de către Contractant, inclusiv niveluri de calitate,
performanţă, protecţie a mediului, sănătate publică, siguranţă şi altele asemenea, după caz, precum şi cerinţe
aplicabile Contractantului în ceea ce priveşte informaţiile şi documentele cam trebuie puse la dispoziţia
Autorităţii contractante;
( d) Cazul fortuit - Eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat
să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
( e) Cesiune - înţelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terţe părţi, în condiţiile Legii ll'.
98/2016, drepturile şi/sau obligaţiile deţinute prin Contract sau parte din acestea;
(f) Conflict de interese - orice situaţie influenţând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie
profesională obiectivă şi Înlparţială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate
intereselor Autorităţii contractante, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte
angaja!llente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restricţii sunt, de asemenea, aplicabile oricăror
Subcontractanţi, acţionând sub autoritatea şi controlul Contractantului, în condiţiile Legii nr. 98/2016, în cazul
în care este aplicabil;
(g) Contract - prezentul Contract de achiziţie publică de produse care are ca obiect fumizarea de
,,Consumabile tehnică de calcul -LOT 1 - Consumabile HP" (şi toate Anexele sale), cu titlu oneros, asimilat,
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potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Autoritatea contractantă şi Contractant, care are ca 
obiect furnizarea de Produse. 
(h) Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Contractant şi un terţ ce dobândeşte calitatea
de Subcontractant, în condiţiile Legii lll', 98/2016, prin care Contractantul subcontractează Subcontractantului
partea din Contract în conformitate cu prevederile Contractului;
(i) Despăgubire - suma, neprevăzută expres îu Contractul, care este acordată de către instanţa de judecată
ca despăgubire plătibilă Pă1ţii prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de către cealaltă Pal'!e;
G) Dispoziţie - document scris emis de Autoritatea contractantă în executarea Contractului şi cu respectarea
prevederilor acestuia, în limitele Legii lll', 98/2016, şi a normelor de aplicare a acesteia;
(k) Documentele Autorităţii contractante - toate şi fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau
implicit prin natura Produselor care fac obiectul Contractului, iuclusiv, dar fără a se limita la: planuri,
regulamente, specificaţii, desene, schiţe, modele, date infonnatice şi rapoarte, furnizate de Autoritatea
contractantă şi necesare Contractantului în vederea realizării obiectului Contractului;
(I) Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte,
respectiv de la data intrării în vigoare a Contractului şi până la epuizarea convenţională, legală sau stabilita de
instanţa de judecata a oricărui efect pe care îl produce. Durata Contractului este egală cu durata de furnizare a
Produselor, dacă aceasta din unnă este neîntreruptă. Dnrata Contractului este mai mare decât durata reală de
furnizare a Produselor, dacă aceasta din unnă se întrerupe, din orice motiv, caz în care Durata Contractului
cuprinde şi intervalele de timp în care furnizarea Produselor este suspendată sau prelungită. Durata de furnizare
a Produselor nu poate depăşi, ca termen, limita te1menului la care expiră durata Contractului.
(m) Contractul este considerat finalizat atunci când contractantul:

i. a realizat toate activităţile stabilite prin Contract şi a prezentat toate Rezultatele, astfel cum este stabilit
în Oferta sa şi în Contract,

ii. a remediat eventualele Neconformităţi care nu ar fi permis utilizarea Produselor de către Autoritatea
contractantă, în vederea obţinerii beneficiilor anticipate şi îndeplinÎl'ii obiectivelor comunicate prin
Caietul de Sarcini;

(n) Forţă majoră - eveniment independent de controlul Părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului şi care face imposibilă îndeplinirea
obligaţiilor de către una dintre Părţi şi include calamităţi, greve, sau alte pel'!urbări ale activităţii industriale,
acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de
teren, cu1Temure, furtuni, trăsnete, inundaţii, deversări, turbulenţe civile, explozii şi orice alte evenimente similare
imprevizibile, mai presus de controlul Părţilor şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare
de diligenţă;
(o) Întârziere - orice eşec al Contractantului sau al Autorităţii contractante de a executa orice obligaţii
contractuale în termenul convenit;
(p) Lege - normă, reglementare cu caracter obligatoriu şi care se referă la legislaţia română dar şi la
Regulamente emise de CE şi, de asemenea, la obligaţiile care decurg din tratatele la care este parte statul român
şi orice altă legislaţie secundal'ă direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudenţa comunitară;
(q) Lună - luna calendaristică (12 luni/an);
(r) Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare,
inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi, respectiv, primite prin cablu, radio, mijloace
optice sau prin alte mijloace electromagnetice şi utilizate inclusiv pentru transmiterea Rezultatelor obţinute în
cadrul Contractului;
(s) Neconfmmitate (Neconformităţi) - execuţia de slabă calitate sau deficienţe care încalcă siguranţa,
calitatea sau cerinţele tehnice şi/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract şi/sau de Legea aplicabilă şi/sau
care fac Rezultatele furnizării produselor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în
prezentul Contract şi/sau de Legea aplicabilă precum şi orice abatere de la cerinţele şi de la obiectivele stabilite
în Caietul de Sarcini. Neconformităţile includ atât viciile aparente, cât şi viciile ascunse ale Produselor care fac
obiectul prezentului Contract;
(t) Ofe1tă - actul juridic prin care Contractantul şi-a manifestat voinţa de a se angaja, din punct de vedere
juridic, în acest Contract de achiziţie publică/ă de Produse şi cuprinde Propunerea Financiară, Propunerea
Tehnică precum şi alte documente care au fost menţionate în Documentaţia de Atribuire;
(u) Penalitate - suma de bani stabilită procentual în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre Părţile
contractante către cealaltă Pal'!e în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contract, în caz de neîndeplinire a unei
părţi a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligaţiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele
Contractului;
(v) Personal - persoanele desemnate de către Contractant sau de către oricare dintre Subcontractanţi pentru
îndeplinirea Contractului;
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(w) Preţul Contractului - Preţul plătibil Contractantului de către Autoritatea contractantă, în baza şi în
conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului şi a documentaţiei de atribuire, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin Contract;
(x) Prejudiciu - paguba produsă Autorităţii Contractante de către Contractant prin neexecutarea/ executarea
necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul contract;
(y) Proces-Verbal de Recepţie a Produselor - documentul prin care sunt acceptate Produsele fumizate,
întocmit de Contractant şi semnat de Autoritatea contractantă, prin care acesta din urmă confinnă fumizarea
Produselor în mod corespunzător de către Contractant şi că acestea au fost acceptate de către Autoritatea
contractantă;
(z) Recepţia - reprezintă operaţiuuea prin care Autoritatea contractantă îşi exprimă acceptarea faţă de
produsele fumizate în cadrul contractului de achiziţie publică/ă şi pe baza căreia efectuează plata;
(aa) Rezultat/Rezultate - oricare şi toate inf01maţiile, documentele, rapoa1tele colectate şi/sau pregătite de
Contractant ca nrmare a Produselor furnizate astfel cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini;
(bb) Scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi comunicat ulterior, 
stocat pe suport de hâ1tie, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin Mijloace electronice de comunicare în 
cadrul Contractului; 
(cc) Standarde profesionale - cerinţele profesionale legate de calitatea Produselor care ar fi respectate de către
orice Contractant diligent care posedă cunoştinţele şi experienţa necesară şi pe care Contractantul este obligat să
le respecte în fumizarea tuturor Produselor incluse în prezentul Contract;
( dd) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract şi care execută şi/sau
fumizează anumite părţi ori elemente ale Contractului ori îndeplineşte activităţi care fac patte din obiectul
Contractului, răspunzând în faţa Contractantului pentru organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest
scop;
(ee) Termen - intervalul de timp în care Părţile trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile, astfel cum este stabilit
prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a tennenului şi se
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a te1menului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a
realizat un act al Autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen
exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la
expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
(ff) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres
că sunt zile lucrătoare.

2. Interpreta,·e
2.1. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include fonna 
de plural, şi invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, şi invers, acolo 
unde acest lucru este permis de context. 
2.2. În cazul în care se constată contradicţii între prevederile clauzelor contractuale şi documentele achiziţiei, 
se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achiziţiei. 

3. Obiectul Contractului
3.1. Obiectul prezentului Contract îl reprezintă fumizarea de „Consumabile tehnică de calcul - LOT 1 -
Consumabile HP", denumite în contiuuare Produse, pe care Contractantul se obligă să le fumizeze în
conformitate cu prevederile din prezentul Conh·act, Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini, Anexa nr. 2 - Propunerea
tehnică, Anexa nr. 3 - Centralizator de preţuri cu dispoziţiile legale, aprobările şi standardele tehnice,
profesionale şi de calitate în vigoare.

4. Preţul Contractului
4.1. Autoritatea contractantă se obligă să plătească Conh·actantului preţul total convenit prin prezentul
Conh·act pentru achiziţie publică a Produselor, în sumă de minim 141.336,50 Lei la care se adaugă TVA în
valoare de 26.853,94 Lei şi în sumă de maxim 209.666,50 Lei, la care se adaugă TV A în valoare de 39.836,64
Lei, conf01m prevederilor legale şi a Anexei nr. 3 - Centralizator de preţuri.
4.2. Preţurile unitare ale produselor prevăzute la art. 3.1 sunt prevăzute în Anexa nr. 3 - Cenh·alizator de
preţuri şi sunt ferme şi nu se ajustează pe toată durata de valabilitate a Conh·actului. 
4.3. Prin excepţie de la prevederile art. 4.2 preţul conh·actului poate fi ajustat în cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de căh·e 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. 
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5. Durata Contractului
5.1. Durata prezentului Contract este de 8 luni de la data intrării sale în vigoare. 
5.2. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi înregistrarea acestuia la 
registratura Autorităţii contractante. 
5.3. Furnizarea produselor aferente contractului se va face eşalonat, pe bază de comandă transmisă pe e-mail, 
în termen de maxim 15 zile de la data transmiterii comenzii de către Autoritatea Contractantă Contractantului. 

6. Documentele Contractului
6.1. Documentele prezentului Contract sunt: 

(i) Caietul de sarcini - Anexa nr. I;
(ii) Propunerea tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare -Anexa nr. 2;
(iii) Propunerea financiară/ centralizatorul de preţuri ( denumirea şi preţurile produselor), inclusiv clarificările

din perioada de evaluare - Anexa nr. 3;
(iv) Angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul-nu este cazul

(v) Acordul de asociere, dacă este cazul - nu este cazul

(vi) Contractul de subcontractare, dacă este cazul - nu este cazul

(vii) Garanţia de bună execuţie

7. Ordinea de precedentă
7.1. În cazul oricărei contr�dicţii între documentele prevăzute la pot. 6, prevederile acestora vor fi aplicate în 
ordinea de precedenţă stabilită confonn succesiunii documentelor enumerate mai sus. 
7.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 
Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini, prevalează 
prevederile Caietului de sarcini. 

8. Comunicarea între Părţi
8.1. Orice comunicare făcută de Părţi va fi redactată în scris şi depusă personal de Patte sau expediată prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea 
primirii documentului. 
8.2. Comunicările între Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării. 
8.3. În cazul în care expeditorul solicită confitmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerinţă în 
comunicarea sa şi să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea 
comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp şi în tetmen a 
comunicării sale. 
8.4. Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele: 

Pentru 
Autoritatea Navală Română 

Pentru 
Contractant: Meda Consult SRL

8.5. Orice document ( dispoziţie, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepţie, notificare şi 
altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat şi transmis, în scris, într-o fotmă ce poate fi citită, reprodusă 
şi înregistrată. 
8.6. Orice comunicare între Părţi trebuie să conţină precizări cu privire la elementele de identificare ale 
Contractului (titlul şi numărul de înregistrare) şi să fie h·ansmisă la adresa menţionată la pot. 8.4. 
8.7. Orice comunicare făcută de una dintre Părţi va fi considerată primită: 

(i) la momentul î11111ânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părţi,
(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul h·imiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de

primire,
(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau

e-mail ( cu condiţia ca trimiterea să nu fi intervenit înh·-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată
primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).
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8.8. Părţile se declară de acord că nerespectarea cerinţelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite 
în prezentul Contract să fie sancţionată cu inopozabilitatea respectivei comunicări. 
8.9. În orice situaţie în care este necesară emiterea de notificări, înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de 
comunicare de către una dintre Părţi, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba 
Contractului şi nu vor fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat. 
8.10. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părţi, 
decât în cazul în care a fost notificată în prealabil. 

9. Garanţia de bună execuţie a contractului
9.1. Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10 % din
preţul contractului fără TV A, adică 20.966,65 Iei, în te1men de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de
ambele părţi. Garanţia de bună execuţie se constituie în conformitate cu prevederile art. 40 din HG ru-. 395/2016
pentru aprobarea Noimelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică a acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
9.2. Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în condiţiile
prevăzute la art. 41 din HG nr. 395/2016.
9.3. Restituirea garanţiei de bună execuţie se face în termen 14 zile de la data îndeplinirii de către Contractant
a obligaţiilor asumate prin contract, dacă Autoritatea contractantă nu a ridicat, până la acea dată, pretenţii asupra
ei.

10. Începere, Întârzieri, Sistare
10.1. Contractantul are obligaţia de a începe fumizarea Produselor în conformitate cu prevederile art. 5 .3 din 
prezentul contract. 
10.2. În cazul în care orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului, sau alte circumstante 
neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea Contractului de către Contractant, îndreptăţesc 
Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de fumizare a Produselor, atunci Pătţile vor revizui, de comun 
acord, perioada de fumizare şi vor semna un act adiţional. 

11. Modificarea Contractului, Clauze de revizuire
11.1 Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului Părţile au dreptul de a conveni modificarea şi/sau
completarea clauzelor acestuia, rară organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părţilor, fără a afecta
caracterul general al Contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute prevăzute de art. 221 şi 222 din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, coroborate cu prevederile referitoare la controlul ex ante al modificărilor
contractului.
11.2 Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în niciun caz şi în niciun fel, rezultatul procedurii de
atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat
câştigător în cadrul procedurii de atribuire.
11.3 Partea care propune modificarea Contractului are obligaţia de a transmite celeilalte Pă1ţi propunerea de
modificare a Contractului cu respectarea clauzelor prevăzute la pct. 8 Comunicarea între Părţi cu cel puţin 5 zile
înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte.
11.4 Modificarea va produce efecte doar dacă părţile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act
adiţional. Acceptarea modificării poate rezulta şi din faptul executării acesteia de către ambele părţi.
11.5 Revizuirea prezentului Contract se realizează ca urmare a evaluării activităţilor, rezultatelor şi
perfo1manţelor Contractantului în cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu
scopul atingerii obiectului Contractului, care constă în Produsele pe care Contractantul se obligă să le livreze în
conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispoziţiile legale şi conform cerinţelor din Caietul de
Sarcini.
11.6 Clauzele de modificare a contractului se pot referi, fără a se limita la:
(i) Variaţii ale activităţilor din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului (diferenţele dintrn
cantităţile estimate iniţial în contract şi cele real fumizate, fără modificarea caietului de sarcini)
(ii) Necesitatea extinderii duratei de fumizare a produselor

12. Evaluarea Modificărilor Contractului şi a circumstanţelor acestora, dacă este cazul
12.1 Identificarea circumstanţelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina ambelor Pă1ţi.
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12.2 Modificările Contractului se realizează de Părţi, în cadrul Duratei de Execuţie a Contractului şi cu 
respectarea prevederilor stipulate la capitolul 8. - Comunicarea între Părţi din prezentul Contract, ca urmare 
a: 

(i) identificării, determinării şi documentării de soluţii juste şi necesare, raportat la circumstanţele care ar
putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului şi obiectivelor urmărite de Autoritatea/entitatea
contractantă, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini şi/sau

(ii) concluziilor obţinute ca urmare a evaluării activităţilor, rezultatelor şi performanţei Contractantului în
cadrul Contractului. Părţile stabilesc, prin consultare, efectele soluţiilor asupra Te1menului/Termenelor
de livrare şi/sau asupra preţului Contractului şi/sau asupra Produselor, astfel cum fac acestea obiectul
Contractului. Efectele soluţiilor, cuantificate devin Modificări Contractuale, putând conta în:

prelungirea Te1menului/Te1menelor de livrare şi/sau 
suplimentarea preţului Contractului, ca mmare a cheltuielilor suplimentare realizate de 
Contractant şi a profitului rezonabil stabilit de Părţi ca necesar a fi asociat cheltuielilor 
suplimentare. 

12.3 Fiecare Pa1te are obligaţia de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existenţa unor circumstanţe 
care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica livrarea Produselor sau care pot genera o 
suplimentare a preţului Contractului. 
12.4 Autoritatea/entitatea contractantă poate emite Dispoziţii privind Modificarea Contractului, cu respectarea 
clauzelor stipulate la capitolul 16 - Obligaţii ale Autorităţii/entităţii contractante, cu respectarea prevederilor 
contractuale şi cu respectarea Legii. 
12.5 În cazul în care Contractantul îmegistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca mmare a unei 
erori, omisiuni, viciu în cerinţele Autorităţii/entităţii contractante şi Contractantul dovedeşte că a fost în 
imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu până la depunerea Ofe1tei, Contractantul 
notifică Autoritatea/entitatea contractantă, având dreptul de a solicita modificarea contractului. 

13. Subcontractarea, dacă este cazul - nu este cazul

13.1 Conh·actantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract şi/sau poate schimba 
Subcontractantul/ Subconh·actanţii specificat/specificaţi în Propunerea Tehnică numai cu acordul prealabil, scris, 
al Autorităţii contractante. 
13.2 Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea Contractului conh·actele încheiate cu Subcontractanţii 
desenmaţi în cadrul Ofe1tei depuse pentru ah·ibuirea acestui Conh·act. Contractul/Contractele de Subcontractare 
se constituie anexă la Conh·act, făcând paite integrantă din acesta. 
13.3 Conh·actantul are dreptul de a solicita Autorităţii contractante, în orice moment pe perioada derulării 
Conh·actului, numai în baza unor motive justificate, fie înlocuirea/renunţarea la un Subcontractant, fie implicarea 
de noi Subcontractanţi. Conh·actantul trebuie să solicite, în scris, aprobai·ea prealabilă a Autorităţii contractante 
înainte de încheierea unui nou Conh·act de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obţinerii aprobării 
Autorităţii contractante privind implicarea de noi Subcontractanţi se realizează numai după ce Conh·actantul a 
efechiat el însuşi o verificai·e prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la 
caracteristicile activităţilor care mmează a fi subconh·actate. 
13.4 Autoritatea conh·actantă notifică Contractantului decizia sa cu privire la înlocuirea unui Subcontractant/ 
implicarea unui nou Subcontractant, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării. 
13.5 Conh·actantul se obligă să încheie Contracte de Subcontractai·e doar cu Subcontractanţii care îşi exprimă 
acordul cu privire la obligaţiile contractuale asumate de către Contractant prin prezentul Contract. 
13.6 Niciun Contract de Subcontractare nu creează rap01turi contractuale între Subcontractant şi Autoritatea 
conh·actantă. Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea conh·actantă pentru modul în care 
îndeplineşte Contractul. Contractantul răspunde pentru actele şi faptele Subcontractanţilor săi ca şi cum ar fi 
actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de către Autoritatea contractantă a subconh·actării oricărei părţi a 
Contractului sau a angajării de căh·e Contractant a unor Subcontractanţi pentru anumite părţi din Contract nu 
eliberează Contractantul de niciuna dinh·e obligaţiile sale din Conh·act. 
13. 7 În cazul în care un Subcontractant nu reuşeşte să îşi execute obligaţiile contractuale, Autoritatea conh·actantă
poate solicita Contracta11tului fie să înlocuiască respectivul Subcontractau! cu un alt Subcontractant, care să
deţină calificările şi experienţa solicitate de Autoritatea contractantă, fie să preia el însuşi partea din Conh·act
care a fost subcontractată.
13.8. Paitea/părţile din Contract încredinţată/încredinţate unui Subcontractant de Contractant nu poate/pot fi
încredinţate unor terţe părţi de către Subcontractant.
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13.9 Orice schimbare a Subcoutractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Autorităţii contractaute sau orice 
încredinţare a unei părţi din Contract, de Subcontractant către terţe părţi este considerată o încălcare a 
Contractului, situaţie care îndreptăţeşte Autoritatea contractantă la rezoluţiune/reziliere a Contractului şi 
obţinerea Ade despăgubiri din pmtea Contractantului.
13.10. In orice moment, pe perioada derulării Contractului, Contracta11tul trebuie să se asigure că 
Subcontracta11tul /Subcontractanţii nu afectează drepturile Autorităţii contractante în temeiul prezentului 
Contract. 
13.11. în orice moment, pe perioada derulării Contractului, Autoritatea contractantă poate solicita 
Contracta11tului să înlocuiască un Subcontractant cm·e se află în una dintre situaţiile de excludere specificate în 
Lege. 
13.12 în cazul în care un Subcontractant şi-a exprimat opţiunea de a fi plătit direct, atunci această opţiune este 
valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

(i) această opţiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca a11exă la Contract şi
făcând parte integrantă din acesta;

(ii) Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită şi specifică privind modalitatea în
care se efectuează plata directă de către Autoritatea contractantă către Subcontracta11t şi care precizează
toate şi fiecare dintre elementele de mai jos:

partea din Contract/activitate realizată de Subcontractant astfel cum trebuie specificată în factura 
prezentată la plată, 
modalitatea concretă de certificare a părţii din Contract/activitate de către Contractant pentru 
rezultatul obţinut de Subcontracta11t/pmtea din Contract executată de Subcontractant înainte de 
prezentarea facturii de către Contractant Autorităţii contracta11te, 
partea/propmţia din suma solicitată la plată corespunzătoare păJţii din Contract/activităţii care este 
în sarcina Subcontractantului, prin raportare la condiţiile de acceptare la plată a facturilor emise de 
Contractant pentru Autoritatea contractantă, aşa cum sunt acestea detaliate în Contract, 
stabileşte condiţiile în care se materializează opţiunea de plată directă, 
precizează contul ba11car al Subcontractantului. 

14. Cesiunea

14.1 În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor şi obligaţiilor născute din acest Contract, numai cu 
acordul prealabil scris al Autorităţii contractante şi în condiţiile Legii nr. 98/2016. 

14.2 Contractantul are obligaţia de a nu tr·ansfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin Contract, fără să 
obţină, în prealabil, acordul scris al Autorităţii contr·actante. 

14.3 Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin Contract. 

14.4 Contractantul este obligat să notifice Autoritatea contractantă, cu privire la intenţia de a cesiona drepturile 
sau obligaţiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părţile convin asupra 
acesteia. 

14.5 În cazul în care drepturile şi obligaţiile Contr·actantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de către 
un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de 
reorganizare, contractantul poate să cesioneze oricare dintre drepturile şi obligaţiile ce decurg din Contr·act, 
inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul prealabil scris din pattea Autorităţii contractante. În astfel de cazuri, 
Contractantul tr·ebuie să furnizeze Autorităţii contractante infmmaţii cu privire la identitatea entităţii căreia îi 
cesionează drepturile. 

14.6 Orice drept sau obligaţie cesionat de către Contractant fără o autorizare prealabilă din pmtea Autorităţii 
contracta11te nu este executoriu împotriva Autorităţii contractante. 

14.7 În cazul tr·a11smiterii/preluării obligaţiilor de către Contractant, N otificm·ea generează iniţierea novaţiei între 
cele două Părţi, cu condiţia respectării cerinţelor stabilite prin ait. 221 alin. (I) lit. d) pct. (ii) din Legea nr. 
98/2016, pentru: 
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(i) Operatorul Economic ce preia drepturile şi obligaţiile Contractantului din acest Contract, care
îndeplineşte criteriile de calificm·e stabilite iniţial, respectiv în cadrul procedurii din care a rezultat
prezentul Contract,

(ii) prezentul Contract, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale
Contractului,

(iii)Autoritatea contractantă, dar să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicm·ea procedurilor de atribuire
prevăzute de Legea m·. 98/2016.

14.8 În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesionează Autorităţii contmctante 
contractele încheiate cu Subcontractanţii. 

14.9 În cazul în care terţul susţinător nu şi-a respectat obligaţiile asumate prin angajamentul ferm de susţinere, 
dreptul de creanţă al Contractantului asupra te1ţului susţinător este cesionat cu titlu de garanţie, către Autoritatea 
contractantă. 

15. 
, 

Confidenţialitatea informaţiilor şi protecţia datelor cu caracter personal 
15.1 In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Pă1ţile aplică 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 cm·acter 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. 
15.2 Pă1ţile colectează şi prelucrează datele cu caracter personal înscrise în prezentul contract subsecvent şi în 
comunicările dintre ele, 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. 
15.3 Datele cu caracter personal comunicate în cadrul prezentului contract subsecvent, vor fi prelucrate în scopul 
executării prezentului contract subsecvent. 
15.4 Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate în vederea executării prezentului contract subsecvent sunt 
mmătoarele: nume, prenume, semnătura, funcţie, telefon, adresa de e-mail. 
15.5 Pe cale de excepţie, Părţile au dreptul să dezvăluie/să divulge anumite date cu caracter personal, inclusiv 
informaţii confidenţiale, după caz, la solicitarea unei autorităţii, instituţii publice sau instanţe judecătoreşti, ori a 
unui alt te1ţ autorizat potrivit legislaţiei, în vhtutea unei obligaţii legale sau a unei alte condiţii prevăzute de 
legis�aţie. 
15.6 In situaţia în care este necesară prelucrarea datelor personale în alte scopuri decât cele menţionate anterior, 
paitea care realizează prelucrarea va inf01ma cealaltă patte şi îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrai·ea 
datelor cu caracter personal, în confmmitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
15. 7 Datele personale înscrise în prezentul contract subsecvent sunt păstrate pe întreaga perioada de executare a
contract subsecvent şi ulterior încetării acestuia, în confo1mitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea
documentelor.
15.8 Părţile pun în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a garanta şi a fi în măsură să
demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu nmmele de drept ale Uniunii Europene sau de drept
intern referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
15.9 Orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea uneia dintre Părţi şi at·e acces la datele cu caracter
personal ce fac obiectul prezentului contract subsecvent are obligaţia să păstreze confidenţialitatea acestor date
şi nu le prelucrează decât la cererea Pă!ţilor, în conf01mitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
15.10 Fiecare Parte va acţiona ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură
cu prezentul contract subsecvent şi nici una dintre PăJ·ţi nu va accepta vreo răspundere pentru o încălcare de către
cealaltă Parte a legislaţiei aplicabile privind pmtecţia datelor cu caracter personal.
15.11 În situaţia în care PăJ·ţile constată o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal ( distrugere, pierdere,
modificare, dezvăluire sau accesare accidentală, neautorizată sau ilegală) comunicate în baza prezentului contract
subsecvent, Pă1ţile se vor inf01ma reciproc, în cel mai scurt timp posibil în împrejurările date, şi, în orice caz, în
cel mult 48 de ore de la constatare şi vor dispune măsurile prevăzute de normele de drept ale Uniunii Europene
sau de drept intern, în special cele privind infmmarea persoanei vizate şi notificarea Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Cat·acter Personal.
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16. Obligaţiile principale ale Autorităţii contractante
16.1 Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia Contractantului, cu promptitudine, orice informaţii şi/sau 
documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea 
contractantă nu fumizează datele/informaţiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în 
sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător. 
16.2 Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispoziţiile din Caietul de sarcini. 
16.3 Autoritatea contractantă îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea şi legalitatea 
datelor/informaţiilor/documentelor puse la dispoziţia Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În 
acest sens, se prezumă că toate datele/informaţiile/documentele prezentate Contractantului sunt însuşite de către 
conducătorul unităţii şi/sau de către persoanele în drept având funcţie de decizie care au aprobat respectivele 
documente. 
16.4 Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informaţiilor 
pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului. 
16.5 Autoritatea contractantă are obligaţia să desemneze, în te1men de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, 
persoanele de contact responsabile de executarea/derularea contractului. 
16.6 Autoritatea Contractantă se obligă să recepţioneze produsele furnizate şi să certifice conformitatea astfel 
cum este prevăzut în Caietul sarcini. 
16.7 Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea 
produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are 
dreptul de a rezoluţiona/rezilia contractul atunci când se respinge produsul/produsele livrat/livrate, de 2 ori, pe 
motive de calitate. 
16.8 Recepţia produselor se va realiza confotm procedurii prevăzute în Caietul de sarcini şi prevederilor din 
prezentul contract. 
16.9 Autoritatea contractantă se obligă să plătească Preţul Contractului către Contractant, în termen de maximum 
30 de zile de la data primirii şi înregistrării facturii fiscale în original la sediul său şi numai în condiţiile Caietului 
de sarcini. Decontarea contravalorii produselor se va face în lei, pe baza facturii (în original) emisă de Contractant 
şi a documentelor care confirmă recepţia cantitativă şi calitativă. Plata se va face cu ordin de plată, prin trezorerie, 
în urma recepţiei produselor livrate rară obiecţiuni din paitea autorităţii contractante. 

17. Asocierea de operatori economici, dacă este cazul- nu este cazul

17.1 Fiecare asociat este responsabil individual şi solidai· faţă de Autoritatea contractantă, fiind considerat ca 
având obligaţii comune şi individuale pentru executarea Contractului. 
17.2 Membrii asocierii înţeleg şi confitmă că liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat de asociere 
să acţioneze în numele său şi este autorizat să angajeze asocierea în cadrul Contractului. 
17.3 Membrii asocierii înţeleg şi confirmă că liderul asocierii este autorizat să primească Dispoziţii din partea 
Autorităţii contractante şi să primească plata pentru şi în numele persoanelor care constituie asocierea. 
17.4 Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile Autorităţii contractante. 

18. Obligaţiile principale ale Contractantului
18.l Contractantul va furniza Produsele şi îşi va îndeplini obligaţiile în condiţiile stabilite prin prezentul Contract,
cu respectarea prevederilor documentaţiei de atribuire şi a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.
18.2 Contractantul va fumiza Produsele cu atenţie, eficienţă şi diligenţă, cu respectarea dispoziţiile legale,
aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare.
18.3 Contractantul se obligă să depună garanţia de bună execuţie în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la
semnarea contractului de ambele pă1ţi, confotm ait. 9.1 din prezentul contract.
18.4 Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România şi se va asigura că şi Personalul
său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările şi standat·dele tehnice, profesionale şi de
calitate în vigoare.
18.5 În cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulţi operatori economici, toţi aceştia
vor fi ţinuţi solidar responsabili de îndeplinirea obligaţiilor din Contract.
18.6 Pătţile vor colabora, pentru furnizarea de informaţii pe care Ie pot solicita în mod rezonabil între ele pentru
realizarea Contractului.
18.7 Contractantul va adopta toate măsurile necesai·e pentru a asigura, în mod continuu, Personalul,
echipainentele şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligaţiilor asumate prin Contract.
18.8 Contractantul are obligaţia de a desemna, în termen de 5 ( cinci) zile de la semnai·ea contractului, persoana
de contact, numai dacă diferă de persoana de contact în cadrul comunicărilor prevăzută la art. 8.4.
18.9 Contractantul ai·e obligaţia de a asigura disponibilitatea Personalului, pe toată durata Contractului.
Contractantul are obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor stipulate în Contract prin acoperirea cu Personal

Page 19 



specializat pe toată durata implementării Coutractului. Contractantul trebuie să se asigure că, pentrn toată 
perioada Contractului, Personalul principal alocat fiecărei activităţi vor îndeplini obligaţiile stabilite în sarcina 
acestora. 
18.10 Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după 
aprobarea/recepţia produselor în condiţiile din Caietul de sarcini. 
18.11 Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condiţiile Caietului de sarcini, în 
confo1mitate cu propunerea sa tehnică. 
18.12 Contractantul se obligă să furnizeze produsele în termenul convenit la art. 5 .3. Produsele vor fi transportate 
şi livrate în magaziile autorităţii contractante pe cheltuiala Contractantului. 
18.13 Contractantul este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de livrare utilizate pe toată 
durata contractului subsecvent. 
18.14 Contractantul se obligă să prezinte la livrarea produselor, certificatele de garanţie şi de confo1mitate a 
produsului emisă şi/sau stabilită de producător, cu o valabilitate de minim I an de zile, în limba română sau după 
caz, tradusă de un traducător autorizat. 
18.15 Contractantul are obligaţia de a livra produsele care fac obiectul contractului subsecvent în condiţiile 
stabilite la art. 18.12, la următoarele adrese de livrare: 

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ-Incintă Port nr.1, Constanţa, , CUI 11055818 

CĂPITĂNIA ZONALĂ CONSTANŢA-Incintă Port nr.1, Constanţa, etaj 3, J CUI 4300914 

CĂPITĂNIA ZONALĂ TULCEA-str. Portului nr. 36, Tulcea, Judeţ Tulcea, CUI 4321470 

-

CĂPITĂNIA ZONALĂ GALAŢI -str. Portului nr. 30, Galaţi, Judeţ Galaţi, CUI 14647148 
CĂPITĂNIA ZONALĂ GIURGIU -str. Şoseaua Portului nr. 9A, Giurgiu, Judeţ Giurgiu, CUI 
5874869 -
CĂPITĂNIA ZONALĂ DROBETA TR. SEVERIN -str. Portului nr. 3, Drobeta Tr. Severin, 
Judeţ Mehedinţi, CUI 4337360 

În situaţia în care Autoritatea contractantă îşi modifică adresa de livrare, în cadrul aceleiaşi localităţi, 
Contractantul se obligă să livreze produsele, Ia noua adresă comunicată de Autoritatea contractantă la momentul 
lansării notei de comandă, fără costuri suplimentare. 
18.16 Dacă se constată că produsele livrate pe durata derulării contractului, sunt necorespunzătoare calitativ, 
sunt defecte sau prezintă vicii de fabricaţie, vor fi înlocuite în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data 
reclamării, pe cheltuiala Contractantului. 
18.17 Apariţia oricăror defecţiuni la imprimante/multifuncţionale/fax-uri din cauza utilizării produselor 
necorespunzătoareva fi notificată Contractantului de către Autoritatea contractantă. Contractantul va suporta 
toate costurile pentru diagnosticarea defectelor apărute la imprimante/multifuncţionale/fax-uri, ca mmare a 
utilizării produselor furnizate, precum şi reparaţia echipamentelor respective. 
18.18 În cazul în care defecţiunile la imprimante/multifuncţionale/fax-uri nu sunt remediate în termen de 48 de 
ore de la notificare, Contractantul va asigura în termen de 24 ore de la expirarea celor 48 de ore, pe cheltuiala sa, 
imprimante noi, de ultimă generaţie, cu configuraţii similare imprimantelor defecte şi cu cel puţin aceleaşi 
perfmmanţe tehnice ca şi cele defectate. În caz contrar, Autoritatea contractantă este îndreptăţită la 
rezoluţiune/reziliere a Contractului şi obţinerea de despăgubiri din pa1tea Contractantului. 
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19. Conflictul de interese
19.1 Contractantul va Ina toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite derularea obiectivă şi imparţială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod special, 
ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate 
sau al oricărnr alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului 
trebuie notificat în scris Autorităţii contractante, fără întârziere. 
19.2 Contractantul se va asigura că Personalul său nn se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de 
interese. Contractantul va înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din pattea Autorităţii contractante, orice 
membru al Personalului său, care se regăseşte într-o astfel de situaţie (ex.: înlocuire, încetare, aprnbat·e, 
deplasat·e/delegare, orar/program), cu o altă persoană ce îndeplineşte condiţiile minime stabilite prin prezentul 
Contract. 
19.3 Contractantul are obligaţia de a respecta prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice cu privire la 
evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înţelegeri 
privind furnizarea de produse, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau 
juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de paiticipare/ofertelor depuse în 
cadrul unei prnceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii/entităţii contractante sau ai furnizorului 
de servicii de achiziţie implicaţi în procedura de atribuire cu cat·e autoritatea/entitatea contractantă/furnizorul de 
servicii de achiziţie implicat în prncedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii 
Contractului de achiziţie publică/sectorială, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 (douăsprezece) luni de la 
încheierea Contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii/rezilierii contractului. 

20. Conduita Contractantului
20.l Contractantul/Persbnalul Contractantului/Subcontractanţii va/vor acţiona întotdeauna loial şi impat·ţial şi
ca un consilier de încredere pentru Autoritatea contractantă, conform regulilor şi/sau codului de conduită al
domeniului său de activitate precum şi cu discreţia necesară.
20.2 În cazul în care Contractantul sau oricare dintre Subcontractanţii săi se oferă să dea/să acorde sau dau/acordă
oricărei persoane mită, bunuri, facilităţi, comisioane în scopul de a detennina sau recompensa
îndeplinirea/neîndeplinirea oricărnr acte sau fapte în legătură cu prezentul Contract sau pentru a
favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul Contract, Autoritatea contractantă poate decide
încetarea Contractului.
20.3 Contractantul şi Personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Conh·actului,
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea Contractului.

21. Obligaţii privind daunele şi penalităţile de întârziere
21.1 Conh·actantul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă în limita prejudiciului creat, împotriva 
oricăror: 

(i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipatnentele, materialele, instalaţiile folosite penh·u sau în
legătură cu Produsele fumizate, şi/sau

(ii) daune, despăgubiri, penalităţi, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări
ale dreptului de proprietate intelectuală, precum şi ale obligaţiilor sale conform prevederilor
Contractului.

21.2 Contractantul va despăgubi Autoritatea conh·actantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 

(i) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de căh·e Autoritatea contractantă ca urmare a culpei
Contractantului;

(ii) Autoritatea contractantă a notificat Contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la
incidenţa oricăreia dintre situaţiile prevăzute mai sus;

(iii) valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise confonn prevederilor legale/hotărâri
judecătoreşti definitive, după caz.

21.3 În cazul în care, Contractantul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin conh·act, îşi îndeplineşte 
cu întârziere obligaţiile sau le îndeplineşte necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a 
percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la att. 3 alin. 21 din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar
fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoai·ea prnduselor 
nelivrate penh·u fiecat·e zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului. 
21.4 Răspunderea Contractantului nu operează în unnătoarele situaţii: 
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a) datele/informaţiile/docnmentele necesare pentru îndeplinirea Contractului nu sunt puse la dispoziţia
Contractantului sau sunt puse la dispoziţie cu întârziere;

b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligaţiilor ce revin Contractantului se datorează
culpei Autorităţii contractante;

c) Contractantul se află în imposibilitatea fottuită de executare a obligaţilor contractuale imputate.
21.5 În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii 
în tennenul prevăzut la pct. 24.3, Contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, 
aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în confonnitate cu prevederile a1t. 4 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, dar nu mai mult decât valoarea plaţii 
neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata. 
21.6 Penalităţile de întârziere datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului 
contract. 
21. 7 În măsura în care Autoritatea contractantă nu efectuează plata în te1menul stabilit la pct. 24.3, Contractantul
are dreptul de a rezoluţiona/rezilia contractul, fără a-i fi afectate drepturile la sumele cuvenite pentru furnizarea
produselor şi la plata unor daune interese.

22. Obligaţii privind asigurările şi securitatea muncii care trebuie respectate de către Contractant
22.1 Contractantul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi,
după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la fotţa de muncă, convenţiile cu privire la libe1tatea de
asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa
angajării şi ocupării foiţei de muncă şi abolirea muncii minorilor.
22.2 Contractantul este Partea asiguratoare, care are obligaţia de a încheia, înainte de începerea Contractului,
Asigurările, astfel cum este stabilit în Caietul de Sarcini.
22.3 Toate costurile ce decurg din sau în legătură cu încheierea şi menţinerea Asigurărilor Contractantului
stabilită în prezentul Contract se supottă de către Contractant.
22.4 Orice daune neacoperite de beneficiile de asigurare cad în sarcina Părţii obligate să sup01te aceste daune
conform Legii şi/sau prevederilor contractuale.

23. Obligaţii în legătură cu calitatea Produselor
23.1 Contractantul garantează Autorităţii contractante că acesta operează un sistem de management al calităţii 
pentru Produsele furnizate în cadrul Contractului şi că va aplica acest sistem, pe toată perioada derulării 
Contractului. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice Neconformitate, astfel încât să demonstreze, în 
orice moment, Autorităţii contractante, că remedierea acestor Neconfo1mităţi, se realizează confotm Planului de 
management al calităţii. 
23.2 Autoritatea contractantă notifică Contractantul cu privire la fiecare Neconformitate imediat ce acesta o 
identifică. La Finalizare, Contractantul notifică Autoritatea contractantă cu privire la Neconfotmităţile care nu 
au fost remediate şi comunică Autorităţii contractante perioada de remediere a acestora. Drepturile Autorităţii 
contractante cu privire la orice Neconfonnitate neidentificat(ă) sau nenotificată de către Conh·actant, pe perioada 
de derulare a Conh·actului, nu sunt afectate. Contractantul remediază Neconfonnităţile, în tennenul comunicat 
de Autoritatea conh·actantă. 

24. Facturare şi plăţi în cadrul Contractului
24.1 Plăţile care urmează a fi realizate în cadrnl contractului se vor face numai după emiterea facturii ca mmare 
a aprobării de către Autoritatea contractantă a produselor aferente activităţilor efectuate de Contractant, în 
condiţiile Caietului de sarcini. Facturile se vor emite către Autoritatea Navala Romana după semnarea proceselor 
verbale de recepţie semnate fără obiecţiuni de către Autoritatea conh·actaută. 
24.2 Plata contravalorii Produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către 
Contractant pentru suma la care este îndreptăţit confotm prevederilor conh·actuale, direct în contul de Trezorerie 
al Contractantului indicat pe factură. 
24.3 Plata se va efectua în tennen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii în original la sediul Autorităţii 
contractante şi înregistrării acesteia la Registrahll"a ANR, în condiţiile stabilite mai sus. 
24.4 Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU 
24.5 Facturile furnizate vor fi emise şi completate în confotmitate cu legislaţia română în vigoare. 
24.6 Dacă factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, şi sunt 
necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte docmnente suport din partea Contractantului, tennenul de 30 
de zile penh·u plata facturii se suspendă. Repunerea în tennen se face de la momentul îndeplinirii condiţiilor de 
formă şi de fond ale facturii. 
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24.7 Contractantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi şi se obligă să 
restituie atât sumele încasate în plus cât şi foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în plus, 
cât şi foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite 
în urma verificărilor executate de către Organele de Control Intern ale contractantului sau alte Organisme de 
control abilitate de lege. 
24.8 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni de drepturi/obligaţii ale 
Contractantului către te1ţi, cu respectarea clauzelor prezentului Contract. 

25. Suspendarea Contractului
25.1 În situaţii temeinic justificate, pătţile pot conveni suspendarea executării Contractului. 
25.2 În cazul în care se constată că procedura de atribuire a Contractului de Produse sau executarea Contractului 
este "._iciată de erori esenţiale, nereguli sau de fraudă, Părţile au dreptul să suspende executarea Contractului. 
25.3 In cazul suspendării/sistării temporare a furnizării Produselor, durata Contractului se va prelungi automat 
cu perioada suspendării/sistării. 

26. Forţa majoră
26.1 Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de răspundere Părţile în cazul neexecutării patţiale sau totale a 
obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. I .35 I din Codul civil. 
26.2 Fmţa majoră şi cazul fottuit trebuie dovedite. 
26.3 Partea care invocă fmţa majoră sau cazul fmtuit are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte pă1ţi, în 
scris, de îndată ce s-a produs evenimentul. 
26.4 Partea care a invocat forţa majoră sau cazul fortuit are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârşit. 
26.5 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau pătţilor până la apariţia acesteia. 
26.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare prute 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, rară ca vreuna din părţi 
să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

27. Încetarea Contractului
27.1 Prezentul Contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate obligaţiile 
stabilite în sarcina pă1ţilor au fost executate. 
27.2 Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a rezoluţiona/rezilia Contractul, fără însă a fi afectat dreptul 
Părţilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă: 

(i) Contractantul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către Autoritatea
contractantă, prin care i se solicită remedierea Neconformităţii sau executru·ea obligaţiilor care decurg
din prezentul Contract;

(ii) Contractantul subcontractează părţi din Contract f'ru·ă a avea acordul scris al Autorităţii contractante;
(iii) Contractantul cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul scris al Autorităţii contractante;
(iv) Contractantul înlocuieşte personalul/experţii nominalizaţi fără acordul Autorităţii Contractante;
(v) Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică,

natura sau controlul Contractantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt realizate prin
Act Adiţional la prezentul Contract, cu respectarea dispoziţiilor legale;

(vi) Devin incidente oricare alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contrnctului;
(vii) Contractantul eşuează în a furniza/menţine/prelungi/reîntregi/completa gru·anţiile ori asigurările
solicitate prin Contract;
(viii) În cazul în care, printr-un act nonnativ, se modifică interesul public al Autorităţii contractante în

legătură cu care se furnizează Produsele care fac obiectul Contractului;
(ix) La momentul atribuirii Contractului, Contractantul se afla în una dintre situaţiile care ru· fi dete1minat

excluderea sa din procedura de atribuire;
(x) În situaţia în care Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului deoarece au fost încălcate

grav obligaţiile care rezultă din legislaţia europeană relevantă iar această împrejurarea fost constatată
printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;

(xi) In cazul în care împotl'iva Contractantului se deschide procedura falimentului;
(xii) Contractantul a săvârşit nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau în

legătură cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare Autorităţii contractante
(xiii)Valorificarea de către Autoritatea contractantă a rezultatelor prezentului contract este grav

compromisă ca urmare a întârzierii prestaţiilor din vina Contractantului.
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27.3 Contractantul poate rezoluţiona/rezilia Contractul fără însă a fi afectat dreptul Păt1ilor de a pretinde plata 
unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care: 

(i) Autoritatea contractantă a comis erori esenţiale, nereguli sau fraude în cadrul procedurii de atribuire a
Contractului sau în legătură cu executarn acestuia, ce au provocat o vătămare Contractantului.

(ii) Autoritatea contractantă nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată a produselor furnizate de Contractant, în
condiţiile stabilite prin prezentul Contract.

27.4 Rezoluţiunea/Rezilierea Contractului în condiţiile pct. 27.2 şi pct. 27.3 intervine cu efecte depline, fără mai 
fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe 
judecătoreşti şi/sau arbitrale. 
27.5 Prevederile prezentului Contract în materia rezoluţiunii/rezilierii Contractului se completează cu prevederile 
în materie ale Codului Civil în vigoare. 
27.6 În situaţia rezoluţiunii/rezilierii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către Contractant 
a obligaţiilor contractuale, acesta va datora Autorităţii contractante daune-interese cu titlu de clauză penală în 
cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate. 
27.7 În cazul în care Contractantul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată, contractul este 
rezoluţionat/reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei formalităţi de către Autoritatea 
contractantă. 
27.8 Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare produse, în cel 
mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu 
condiţia notificării Contractantului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunţării. 

28. 
, 

Insolvenţă şi faliment 
28.1 In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvenţă împotriva Contractantului, acesta are obligaţia de 
a notifica Autoritatea contractantă în te1men de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii. 
28.2 Contractantul, are obligaţia de a prezenta Autorităţii contractante, în termen de 30 (treizeci) de zile de la 
notificare, o analiză detaliată referitoare la incidenţa deschiderii procedurii generale de insolvenţă asupra 
Con1Iactului şi asupra livrărilor şi de a propune măsuri, acţionând ca un Contractant diligent. 
28.3 In caznl deschiderii unei proceduri generale de insolvenţă împotriva unui Subcontractant, unui terţ susţinător 
sau, dacă este cazul, în situaţia menţionată la capitolul 17. - Asocierea de operatori economici din prezentul 
Con1Iact, Contractantul are aceleaşi obligaţii stabilite la clauzele 28.1 şi 28.2 din prezentul Contract. 
28.4 In cazul în care Contractantul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o situaţie care 
produce efecte similarn, Contractantul este obligat să acţioneze în acelaşi fel cum este stipulat la clauzele 28.1, 
28.2 şi 28.3 din prezentul Contract. 
28.5 Nicio astfel de măsură propusă conf01m celor stipulate la clauzele 28.2, 28.3 şi 28.4 din prezentul Contract, 
nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de Autoritatea contractantă. 

29. Limba Contractului
29.1 Limba prezentului Contract şi a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Român, respectiv 
limba română. 

30. Legea aplicabilă
30.1 Legea aplicabilă prezentului Contract, este legea română, Contractul unnând a fi interpretat potrivit acestei 
legi. 

31. Soluţionarea eventualelor divergenţe şi a litigiilor
31.1 Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe şi negociere 
amiabilă, orice neînţelegere sau dispute/divergenţe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea Contractului. 
31.2 Dacă disputa nu a fost astfel soluţionată şi Părţile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în 
îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc şi în scris, în privinţa poziţiei lor asupra 
aspectului în dispută precum şi cu privire la soluţia pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei. 
31.3 Dacă încercarea de soluţionare pe cale amiabilă eşuează sau dacă una dintre Părţi nu răspunde în te1men de 
5 zile lucrătoare de la solicitare, oricare din Pă1ţi are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente. 
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Drept pentru care, Părţile au încheiat prezentul Contract azi, ................................... , în Constanţa, în 2 (două)

exemplare. 

Autoritatea Contl'actaută, 

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ 

DIRECTOR GENERAL, 
Cosmin Laurenţiu DUMITRACHE 

Contractant, 

MEDA CONSULT SRL 

ADMINISTRATOR  

PagejlS 



Anexa nr.3 la contractul subsecvent 1 nr. ________ / _____ _ 

Centralizator de preţuri - LOTI 

Cartu_ş_e de cerneală HP 

Tip consumabil 
Nr. Original OEM/ 

Producator/Denumire echipament Denumire Part/Number Capacitate 
Crt Compatibil, 

Echivalent 
i•- ....,,.,,,...Je, � ·�-' 1..,0,or �.,,et ••=•er Cartuş HP Tri-color Nr. 343, 7ML C8766EE 330 pag. Origm,l 
HP Deslget 6540 Color I:n1jet Printer Cartuş HP negru Nr. 338, 11111, C8765EE 480pag. Origm,l 
HP Photosmart D5156 Printer 

HP DeskJ et 460 Printer Cartuş HP Tri-color Nr. 344, 14111 C9363EE 560pag. Origm,l 

Cartuş HP negru Nr. 339, 21ML C8767EE 860 pag. Original 

HP Deskjet Ink Advantage 2645 All-in-One Cartuş HP Tri-color Nr. 650, 5ML 
Printer 

CZ102AE 200 pag. Origm,l 

2 HP Deskjet Ink Advantage 3545 e-All-in-One
Printer Cartuş HP negru.Nr. 650, 13.s:ML 
HP Des]get IIlk Advantage 4645 e-All-in-One 
Printer CZ101AE 360 pag. Original 
HP DeskJet IIlk Advantage 3835 All-in-One Cartuş HP Tri-color Nr. 652 200 pag. Origm,l Printer F6V24AE 

3 
HP DeskJet IIlk Advantage 5275 All-in-One 
Printer Cartuş HP negru Nr. 652 
HP DeskJet IIlk Advantage 2135 All-in-One 
Printer F6V25AE 360 pag. Origm,l 

4 
HP Deskjet 5150 Color Inkjet Printer Cartuş HP Combo Pack Nr. 56 + Nr. 57 
HP Deskjet 5652 Color Inkjet Printer SA342AE 520 pag.+ 500 pag. Origm,l 

5 HP O:fficejet 4500 All-in-One Printer 
Cartuş HP negru Nr. 901XL, 14:ML CC654AE 700 pag. Original 
Cartuş HP Tri-color Nr. 901, 9ML CC656AE 360pag. Original 

6 HP Deskjet 840c Printer 
CartuşHPTri-colorNr.17, 15ML C6625A 480pag. Original 
Cartuş HP negru Nr. 15, 25ML C6615DE 500pag. Original 

7 HP Deskjet 3745 Printer 
Cartuş HP Tri-color Nr. 28, 8ML C8728.AE 240pag. Original 
Cartuş HP negru Nr. 27, 1 0ML C8727AE 280 pag. Origm,l 

Consumabile laser HP 

Tip consumabil 
Nr. Producator/Denumire echipament Denumire Part/Number Capacitate 

Original OEM/ 
Crt Compatibil, 

Echivalent 
Toner HP negru Dual Pack Nr. 83AD CF283AD 2X1500 pag. Oriiinal 

1 
HP LaserJet Pro MFP M225 
HP LaserJet Pro MFP M225dw Original 

Toner HP negru Dual Pack Nr. 83XD CF283XD 2X2200 pag. 
HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw Toner HP negru Nr. 410A CF410A 2300 pag. Orî1:>:înal 

HP Color Laser Jet MFP M477fdw Toner HP Cyan Nr. 410A CF411A 2300 pag. Original 

HP Color Laser Jet MFP M477fdn Toner HP Yel!ow Nr. 410A CF412A 2300pag. Original 
Toner HP Magenta Nr. 410A CF413A 2300 pag. Original 

Cant. Min. Cant.Max. 
PretUJJ.Îtar Ctr. Ctr. 

Leifăr:iTVA Subsecvent 1 Subsecvent 1 

125.00 1 2 
125.00 1 2 
230.00 5 7 
140.00 8 11 

43.00 64 84 

48.00 64 84 

45.00 102 137 

7.50 !13 151 

240.00 3 5 

140.00 3 4 
105.00 3 4 
130.00 1 2 

190.00 1 2 

80.00 2 3 
160.00 2 3 

Cant.Min. Cant. Max. 
Pretunitar Ctr. Ctr. 

Lei fără TVA Subsecvent 1 Subsecvent 1 

420.00 8 11 

485.00 7 13 

335.00 13 19 
395.00 13 19 
395.00 13 19 
395.00 13 19 

VaLMin. 
Ctr. Subsecvent 

1 
Lei fără TVA 

125.00 
125.00 

1,150.00 
1,120.00 

2,752.00 

3,072.00 

4,590.00 

847.50 

720.00 
420.00 
315.00 
130.00 
190.00 
160.00 
320.00 

16,036.50 

VaLMin. 
Ctr. Subsecvent 

1 

LeifărlTVA 

3 360.00 

3,395.00 

4 355.00 
5,135.00 
5,135.00 
5,135.00 

' ' 

Val Max. 
Ctr. Subsecvent 

1 
Lei fără TVA 

250.00 
250.00 
1,610.00 
1,540.00 

3,612.00 

4,032.00 

6,165.00 

1,132.50 

1,200.00 
560.00 
420.00 
260.00 
380.00 
240.00 
480.00 

22,131.50 

VaLMax. 
Ctr. Snbsecvent 

1 

Leifărl TVA 

4 620.00 

6,305.00 

6 365.00 
7,505.00 
7,505.00 
7,505.00 



3 HP Color LaserJet Pro 200 MFP M276 Printer 

4 HP LaserJet Pro MFP M227DW Printer 

5 HP LaserJet Pro M203dw Printer 

HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175 Printer 
6 

HP Color LaserJet Pro CP1025nw Printer 

7 
HP Color Laser Jet MFP M475dw 

8 HP Color LaserJet Pro MFP M476dw Printer 

HP Color LaserJet Pro CM1415fnw Printer 
9 

HP LaserJet Pro CP1525n Color Printer 

HP LaserJet Pro MFP M1217nfw Printer 

10 
HP LaserJet Pro MFP M1212nf Printer 

HP LaserJet Pro P1102w Printer 

HP LaserJet Pro P1102 Printer 

HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Printer 

11 
HP Color LaserJet Pro MFP M277n Printer 

HP Color LaserJet Pro MFP M277w Printer 

12 HP LaserJet M1120 Multifunction Printer 

13 
HP Color LaserJet CM6030 MFP Printer 

Toner HP negru Dual Pack Nr. 131X 

Toner HP Cyan Nr. 131A 

Toner HP Yellow Nr. 131A 

Toner HP Magenta Nr. 131A 

Toner HP negru Nr. 30X 

Toner HP negru Nr. 30X 

Unitate de cilindru HP negru Nr. 32A 
Toner HP Dual Pack Nr.126A 

Toner HP TriPack color CMY Nr. 126A 

Unitate de cilindru BK/C/M/Y 

Toner HP negru nr. 305A 
Toner HP Cyan nr. 305A 
Toner HP Yellow nr. 305A 
Toner HP Magenta nr. 305A 
Toner HP TriPack color CMY Nr. 305A 

Toner HP negru Dual Pack Nr. 312X 

Toner HP Cyan Nr. 312A 

Toner HP Yellow Nr. 312A 

Toner HP Magenta Nr. 312A 
Toner HP negru Dual Pack Nr. 128A 

Toner HP TriPack CMY NR.128A 

Toner HP negru Dual Pack Nr. 85A 
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Toner HP negru Dual Pack Nr. 36A 
Toner HP negru Nr. 825A 

Toner HP Cyan Nr. 824A 

Toner HP Yellow Nr. 824A 

Toner HP Magenta Nr. 824A 

Unitate Cilindru HP negru Nr. 824A 

Unitate Ci!indru HP Cyan Nr. 824A 

CF210XD 2X2400 pag. 
Original 640.00 

CF211A 1800 pag. Original 315.00 

CF212A 1800 pag. Original 315.00 

CF213A 1800 pag. Original 315.00 

CF230X 3500 pag. Original 315.00 

CF230X 3500 pag. Original 315.00 

CF232A 23000 pag. 
Original 365.00 

CB1DAD 2X1200 pag. Orît:iinal 345.00 

CF341A 3X1000 pag. 
Original 555.00 

14000 pag. - BK 
Original 285.00 

CE314A 7000 pag. - Col 
CE410A 2200 pag. Ori11ina! 275.00 
CE411A 2600 pag. Orieinal 345.00 
CE412A 2600 pag. Orieina! 345.00 
CE413A 2600 pag. Orioinal 345.00 
CF370AM 3x2600 pag Orioinal 1 035.00 

CF380XD 2X4400 pag. 
Original 690.00 

CF381A 2700 pag. Original 385.00 

CF382A 2700pag. Original 385.00 

CF383A 2700 pag. Original 385.00 
CE320AD 2X2000 pag. Original 520.00 

CF371AM 3X1300 pag. Original 605.00 

CE285AD 2x1600 pag. Original 430 

CF400A 1500 pag. Orir;înal 265 
CF401A 1400 pag OriEinal 305 
CF402A 1400 pag Orie:inal 305 
CF403A 1400pag Orie:inal 305 
CF400X 2800 pag. Ori"inal 325.00 
CF400XD 2X2800 pag. Orioinal 650.00 
CF401X 2300pag. Orh;inal 340.00 
CF402X 2300 pag. Orie:inal 340.00 
CF403X 2300 pag. OriEînal 340.00 
CF253XM 3X2300 pag. OriEinal 1 020.00 

CB436AD 2X2000 pag. 
Original 360.00 

CB390A 19000 pag. OriEinal 210.00 

CB381A 21000 pag. Original 140.00 

CB382A 21000 pag. Original 140.00 

CB383A 21000 pag. Original 140.00 

CB384A 23000 pag. 
Original 310.00 

CB385A 23000 pag. Original 290.00 

7 10 

7 10 

7 10 

7 10 

2 4 

2 3 

1 1 

1 2 

2 4 

1 1 

7 10 
1 2 
1 2 
1 2 
3 4 

5 8 

5 8 

5 8 

5 8 

2 4 

4 6 

14 18 

6 8 
4 6 
4 6 
4 6 
1 2 
6 10 
1 2 
1 2 
1 2 
3 4 

6 9 

2 4 
1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

4,480.00 

2,205.00 

2,205.00 

2,205.00 

630.00 

630.00 

365.00 

345.00 

1,110.00 

285.00 

1 925.00 
345.00 
345.00 
345.00 

3 105.00 

3,450.00 

1,925.00 

1,925.00 

1,925.00 

1 040.00 

2,420.00 

6,020.00 

1590.00 

1.220.00 
1.220.00 
1 220.00 
325.00 

3 900.00 
340.00 
340.00 
340.00 

3 060.00 

2,160.00 

420.00 

140.00 

140.00 

140.00 

310.00 

290.00 

,. ' 

6,400.00 

3,150.00 

3,150.00 

3,150.00 

1,260.00 

945.00 

365.00 

690.00 

2,220.00 

285.00 

2 750.00 
690.00 
690.00 
690.00 

4 140.00 

5,520.00 

3,080.00 

3,080.00 

3,080.00 

2 080.00 

3,630.00 

7,740.00 

2 120.00 
1 830.00 
1 830.00 
1 830.00 
650.00 

6 500.00 
680.00 
680.00 
680.00 

4 080.00 

3,240.00 

840.00 
280.00 

280.00 

280.00 

620.00 

580.00 



Unitate Cilindru HP Yel!ow Nr. 824A CB386A 23000 pag. 
Original 290.00 1 2 290.00 580.00 

Unitate Cilindru HP Magenta Nr. 824A CB387A 23000 pag. 
Original 290.00 1 2 290.00 580.00 

Toner HP negru Nr. 650A CE270A 13500 pag. OriPinal 775.00 4 6 3 100.00 4 650.00 

HP Color LaserJet Enterprise CP5525 Printer 
Toner HP Cyan Nr. 650A CE271A 15000 pag. Original 990.00 4 6 3,960.00 5,940.00 

14 Toner HP Yellow Nr. 650A CE272A 15000 pag. Original 925.00 4 6 3,700.00 5,550.00 
HP Color LaserJet Enterprise CP5525n Printer 

Toner HP Magenta Nr. 650A CE273A 15000 pag. Original 925.00 4 6 3,700.00 5,550.00 

HP TONER COLLECTION UNIT CE980A 150000 pag. Original 115.00 4 5 460.00 575.00 
15 HP LaserJet P2015 Printer Toner HP negru Nr. 53X Q7553X 7000pag. Original 375.00 2 3 750.00 1,125.00 

16 HP LaserJet 2430dtn Printer Toner HP negru Nr. 11X Q6511X 12000 pag. Original 240.00 1 2 240.00 480.00 
HP Laserjet Pro MFP M130fn Printer Toner HP negru Nr. 17A CF217A 1600 pag. Orii:iinal 210.00 16 22 3 360.00 4 620.00 

17 
Unitate Cilindru HP negru Nr.19A CF219A 12000 pag. Original 280.00 1 2 280.00 560.00 
Toner HP negru Nr. 203X CF540X 3200 pag Original 330.00 2 4 660.00 1,320.00 

18 HP Color LaserJet Pro MFP M280nw Printer 
Toner HP Cyan Nr. 203X CF541X 2500 pag. Original 345.00 2 4 690.00 1,380.00 

Toner HP Yellow Nr. 203X CF542X 2500 pag. Original 345.00 2 4 690.00 1,380.00 

Toner HP Magenta Nr. 203X CF543X 2500 pag. Original 345.00 2 4 690.00 1,380.00 

19 HP LaserJet Pro MFP M426fdn Printer Toner HP negru Nr. 26X CF226XD 2X9000 pag. Original 940.00 2 3 1,880.00 2,820.00 
Toner HP negru Nr. 207X W2210X 3150 pag. OriPinal 375.00 3 4 1 125.00 1.soo.00

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw Printer Toner HP Cyan Nr. 207X W2211X 2450 pag. Original 385.00 3 4 1,155.00 1,540.00 
20 

Toner HP Ye!!ow Nr. 207X W2212X 2450 pag. Original 385.00 3 4 1,155.00 1,540.00 

Toner HP Magenta Nr. 207X W2213X 2450 pag. Original 385.00 3 4 1,155.00 1,540.00 

Toner HP negru Nr. 501A Q6470A 6000 pag. Original 410.00 2 3 820.00 1,230.00 

HP Color LaserJet 3600n Printer 
Toner HP Cyan Nr. 501A Q6471A 4000 pag. Original 305.00 2 3 610.00 915.00 

21 
Toner HP Ye!!ow Nr. 501A Q6472A 4000 pag. Original 305.00 2 3 610.00 915.00 

Toner HP Magenta Nr. 501A Q6473A 4000 pag. Original 305.00 2 3 610.00 915.00 

Toner HP negru Nr. 130A CF350A 1300 pag. Original 235.00 7 8 1,645.00 1,880.00 

Toner HP Cyan Nr. 130A CF351A 1000 pag. Original 205.00 6 7 1,230.00 1,435.00 

22 HP Color LaserJet Pro MFP M177fw Printer 
Toner HP Yel!ow Nr. 130A CF352A 1000 pag. Original 205.00 6 7 1,230.00 1,435.00 

Toner HP Magenta Nr. 130A CF353A 1000 pag. Original 205.00 6 7 1,230.00 1,435.00 

14000 pag. - BK 
Original 285.00 1 1 285.00 285.00 

Unitate de cilindru BK/C/M/Y CE314A 7000 pag. - Co! 

23 HP LaserJet 1320 Printer Toner HP negru Nr. 49X Q5949X 6000 pag. Original 440.00 2 3 880.00 1,320.00 

24 HP LaserJet P1505 Printer Toner HP negru Dual Pack Nr. 36A CB436AD 2X2000 pag. Original 360.00 1 1 360.00 360.00 

25 HP LaserJet 9040 Printer Toner HP negru Nr. 43X C8543X 30000 pag. Original 750.00 O.DO O.DO

26 
Multifunctional HP U 3020, HP U 3050, HP U 

Original 460.00 3 4 1,380.00 1,840.00 
1319 MFP Toner HP negru Dual Pack Nr.12A Q2612AD 2x 2000 pag 

27 
HP LaserJet 2035 Printer 

Original 305.00 4 6 1,220.00 1,830.00 
Toner HP negru Nr.05A CE505A 2300 pag. 

28 HP LaserJet Pro M404n Toner HP negru Nr .59A CF259A 3000 pag. Original 390.00 1 2 390.00 780.00 

29 HP LaserJet Pro M15w Toner HP negru Nr.44A CF244A 1000 pag Original 190.00 3 4 570.00 760.00 

125,300.00 187,535.00 



Autoritate contractantă, 

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ 

DIRECTOR GENERAL, 
Cosmin Laurenţiu DUMITRACHE > 
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Valoare minimă contract subsecvent 1 (Lei fără TVA):I 141,336.50 

Valoare maximă contract subsecvent 1 (Lei fără TVA):I 209,666.50 

Contractant, 

MEDA CONSULT SRL 

Administrator, 
 




