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MODEL 
CONTRACT SUBSECVENT DE FURNIZARE DE PRODUSE 

Nr  LJ......i.ö..Q..2Q?? 

PREAMBUL 
In temeiul prevederilor.- 
- 

revederilor:
- Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Cu modificàrile i completärile ulterioare; 
- Ordonantei de Urgena nr. 46/2018 privind Infiintarea, organizarea si fUnCtionarea 
Oficiului National pentru AChizitii Centralizate, cu modificàrile §i Completãrile ulterioare; 
- Hotàrârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de apliCare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de aChiziie publicà/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publiCe, Cu modificãrile §i Completärile ulterioare; 
- Hotàrârii de Guvern nr. 119/2019 pentru aprobarea Normelor metodologiCe de aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2018 privind Infiinarea, organizarea 
si funCtionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate si pentru modifiCarea anexei 
nr.1 la Hotárârea Guvernului nr. 502/2018. 

si In baza AcordUlUi-Cadru centralizat încheiat de O.N.A.C. In numele i pentru utilizatori, 
inregistrat Cu nr. 1562/CN/08.02.2021, s-a Incheiat prezentul contract subsecvent de 
furnizare de combustibili pentru parcul auto (benzinà si motorinã), cu alimentare pe 
bazã de carduri, coduri CPV principale: 09132100-4, Benzinã (Rev.2) i 09134200-9, 
Motorinã (Rev.2), cod CPV secundar: 30163100-0, Carduri pentru cumpãrat 
combustibili (Rev. 2), Intre: 

PARTILE CONTRACTULUI SUBSECVENT 
Utilizatorul Administratia Nationala " Apele Romane "- Administratia Bazinala de Apa 
Jiu , CU sediul in Craiova, Str. Nicolae Romanescu, nr. 54, telefon: 0251.42.66.55, 
fax-  0251 .427.597,Cont nr. R063TREZ291 502201 X01 7172, desChis la Trezoreria Craiova, 
cod inregistrare fiscal RO 23886365, legal reprezentata prin dr. ing. Mann TALAU - Director 
si ec. Cristian TON ICA - Director Economic, In Calitate de 
Achizitor, pe de o parte, 

Si 

OMV PETROM MARKETING S.R.L., CU sediul In municipiul Bucuresti, Sector 1, str. 
Coralilor, nr. 22, inregistrata la Oficiul RegistrUlui ComeruIui de pe Iângã Tribunalul 
Bucuresti Sub nr. J40/10637/20.10.1998, cod unic de inregistrare fiscalã R011201891, 
capital social: 894.300.000 lei, telefon +40 800080077, e-mail: omvpetrom@omv.com,  cont 
IBAN R078 TREZ 7005 069X XXOO 1089, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureti, 
reprezentatä legal prin Dãnut Gabriel TRIFU - Imputernicit legal, In calitate de Furnizor, 
pe de altä parte, 

cu respectarea urmátoarelor clauze: 

2. DEFINITII 
In prezentul contract subsecvent urmãtorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) Achizitor.i Furnizor- pärtile contractante, asa cum sunt acestea denumite In prezentul 

contract subsecvent; 



A 
b) Act Ad4ional - document prin care se mod ificä termenii si condiiile prezentului contract 

subsecvent, In conditiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificärile si 
completãrile ulterioare. 

c) Caiet de sarcini - documentul cuprinzând In detaliu specificatiile tehnice ale produselor 
care fac obiectul contractului subsecvent. 

d) Caz fortuit - Eveniment care nu poate fi preväzut si nici Impiedicat de càtre cel care ar 
fi fost chemat sã rãspundâ dacã evenimentul nu s-ar fi produs. 

e)Utilizator — structura/entitatea la adresa câreia se face livrarea produselor si care va 
recepiona efectiv produsele, 

f) Combustibili - carburani (benzinâ si motorinâ) pentru parcul auto al 
utilizatorilor/beneficiarilor, 

g) Card - Suport de informatie standard izat (cu banda magneticasi/sau CIP) securizat cu 
cod PIN, utilizat pentru alimentarea combustibililor din staiile de distributie ale 
Operatorului economic; 

h) Contract subsecvent - actul juridic incheiat Intre utilizator In calitate de Achizitor si 
promitentul Furnizor declarat câtigâtor ca urmare a etapei de reluare a competiiei in 
calitate de Furnizor. 

i) Conflict de interese - once situatie influentând capacitatea Furnizorui de a exprima o 
opinie obiectivâ si imparialä sau care II impiedicã pe acesta, In once moment, sa acorde 
prioritate intereselor Achizitorului. 

j) Data semnãrii- inseamnä data semnãrii prezentului contract subsecvent de càtre ultima 
dintre pàrtile semnatare. 

k) Data intràrii In vigoare - reprezintâ momentul semnânii contractului subsecvent in cazul 
in care nu rezidâ obligalia de constituire a garanliei de bunä execulie sau data 
prezentãrii dovezii de constituire a garaniei de bunâ execuie. 

I) Defecte - sunt once defecte constatate la autovehiculele din dotarea 
utilizatorilor/beneficianilor ca urmare unui raport de incercare/ expertizã tehnicà 
efectuat(â) de organisme abilitate cauzate de nerespectarea parametrilor tehnici calitativi 
ai combustibililor Iivrati de Furnizor la staiiIe de distribuie ale Furnizorulul, pe baza 
probelor prelucrate in prezenla unor delegali ai ambelor pãri contractante. 

m)Foqã majorà este once eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil 
independent de controlul Pãrtilor, care nu se datoreazà greelii sau vinei acestora, care 
nu putea fi prevâzut In momentul incheierii Acordului-cadru centralizat si care face 
imposibilä indeplinirea obligaliilor de cätre una dintre Pãrti si include calamitàli, greve, 
sau alte perturbäri ale activitäii industniale, aciuni ale unui inamic public, räzboaie, fie 
declarate sau nu, blocade, insurecii, revolte, epidemii, alunecâri de teren, cutremure, 
furtuni, träsnete, inundatii, deversäri, turbuIene civile, explozii si once alte evenimente 
similare imprevizibile, mai presus de controlul Partilor si care nu ar putea fi evitate prin 
luarea mäsunilor corespunzãtoare de diligena. 

n) In scris - reprezintà once comunicare in formã scrisä, indiferent de modalitatea de 
transmitere (fax, potâ/ curierat, e-mail), insoità de confirmare de prim ire. 

o) Locul livrãrii cardurilor de combustibil - este destinatia finalä In cazul cardurilor de 
combustibil, adresa/adresele de Iivrare precizat(e) In documentatia de atnibuire sau nota 
de comandã unde Furnizorul trebuie sä livreze cardunile respective. 
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p) Locul livràrii combustibilului - staia de distribulie aparinând Furnizorului (afiliatà, 
partenerà, etc) 

q) Ofertã - actul juridic prin care Prom itentul-Furnizor §i-a manifestat voinla de a se angaja, 
din punct de vedere juridic, In acest acord-cadru centralizat i cuprinde propunerea 
financiarä, propunerea tehnicã precum si alte documente care au fast menlianate In 
documentatia de atribuire. 

r) Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (O.N.A.C.)  - unitate de achiziii 
centralizate care Incheie acordul-cadru centralizat in numele si pentru utilizatori. 

s) Penalitate - suma de bani plàtibila de càtre una dintre pàriIe contractante cätre cealaltà 
parte In caz de neindeplinire a obligaliilor din contractul subsecvent, in caz de 
neindeplinire a unei pari a contractului subsecvent sau de Indeplinire cu Intârziere a 
obligaliilor, astfel cum s-a stabilit prin documentele contractului subsecvent. 

t) Prejudiciu - paguba produsä Utilizatorului de cátre Furnizor prin neexecutarea/ 
executarea necorespunzãtoare ori cu Intârziere a obIigaiilor stabilite in sarcina sa prin 
contractul subsecvent. 

u) Produse - combustibili, respectiv benzinà si motorinà, cu alimentare la pompa pe bazá 
de carduni,in conformitate cu prevederile prezentului contract subsecvent, 

v) Propunerea financiarà - documental  ofertei care cuprinde informatiile referitoare la 
pretuni, tarife i alte conditii financiare §i comerciale necesare indeplinirii condiliilor 
specificate In documentatia de atribuire. 

w) Propunerea tehnicà  - document al ofertei elaborat pe baza ceninlelor tehnice din caietul 
de sarcini. 

x) Recepçie cantitativà si calitativà  - activitate care se finalizeazà cu intocmirea 
procesului verbal de receptie  cantitativä si calitativà incheiat la adresa 
utilizatorului/beneficianului, prin care se confirmã/ infirmã furnizarea prod uselor conform 
ofertei. 

y) Termenul de livrare a cardurilor  - reprezintã termenl in care Furnizorul trebuie sà 
livreze cardurile, conform celor precizate in oferta depusã raportat la cerinlele din 
documentatia de atribuire. 

z) Termenii comerciali - de livrare vor fi interpretai conform INCOTERMS 2020 - 
Camera de lnternationala de Comer (010) 

aa) Utilizatorul-Achizitorul pentru care si in numele càruia O.N.A.0 achizilioneazä produse 
i servicii In sistem centralizat si care poate fi institutie centralà, organism de drept public 

care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea institutiei centrale 
ori In asociere de institutii care cuprinde cel puin a institutie centralá sau un organism 
de drept public care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea 

institutiilor centrale (utilizatorul principal) sau once altá autoritate contractant61  care nu 

se incadreazà In categaria celor anterior precizate (utilizatorul secundar). 

bb)Valoarea contractului subsecvent- este calculatá pe baza cantitã'çilor care fac obiectul 
acestuia i a pretunilor unitare ofertate (In urma reluärii competiei) exprimate in Iei/litru 
fãrã TVA. din care se deduce dicountul procentual. 

cc) Valoarea facturii - reprezintá suma Iunarä plátitâ Furnizorului de cãtre Achizitor ca 

echivalent al contraprestatiei sale. 



dd) Zile - zile calendaristice, cu excepia situatiilor In care se prevede expres Ca sunt zile 
lucràtoare. 

3. INTERPRETARE 
3.1 In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare exprese, cuvintele 
la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este 
permis de Context. 

3.2 Clauzele i expresiile vor fi interpretate prin raportare la Intregul acord-cadru 
centralizat, respectiv contractul subsecvent. 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI SUBSECVENT 
4.1 Obiectul contractului subsecvent Il reprezintä furnizarea produselor motorinä, benzinà 
pe bazã de carduri pentru combustibili, fàrà platã In numerar, In condiiile prevàzute de 
Acordul cadru centralizat nr. 1 562/CN/08.02.2021. 
4.2 Furnizorul se obligà sà livreze cardurile pentru combustibili la adresa/adresele de 
livrare indicate de utilizatori In conformitate cu obligaiiIe asumate prin documentele 
prevãzute la art. 5.1. 
4.3 Achizitorul se obligà sa achizitioneze produsele prevàzute la pct. 4.1 §i sà plàteascà 
pretul convenit in prezentul contract subsecvent. 

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SUBSECVENT 
5.1 Documentele contractului subsecvent sunt: 
a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificärile§i/sau mäsurile de remediere aduse pânã la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice §i financiare - Anexa nr. 1; 
b) Oferta, respectiv propunerea tehnicã §i propunerea financiarà, inclusiv clarificãrile din 
perioada de evaluare - Anexa nr. 2; 

c) Garantia de bunã executie, dacä este cazul - Anexa nr. 3 (dupã constituire); 
d) Formular emitere card OMV PETROM - Anexa nr. 4; 
e) Date identificare Client - Anexa nr. 5. 
5.2 Documentele menionate la art. 5.1. sunt pãri integrante ale contractului subsecvent. 
In caz de ambiguitate sau divergena, acestea trebuie sã fie citite §i interpretate In ordinea 

mai sus mentionata. 
5.3. In cazul in care, pe parcursul Indeplinirii contractului subsecvent, se constatà faptul cà 
anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerineIor 
preväzute In Caietul de sarcini, prevaleazä prevederile Caietului de sarcini. 

6. VALOAREA CONTRACTULUI SUBSECVENT 
6.1. Valoarea estimatä a contractului subsecvent stabilit in baza preurilor ofertate din 

data de 07.02.2022, la pretul de 5.43 lei/Iitru este de 315124.62 lei fàrä Tva (374998.30 

lei Tva inclus) din care se deduce un discount de 14.30%. (Pretul de Iivrare efectivâ al 
combustibililor este prelul la pompã si/sau a staiilor partenere din data alimentàrii la care 

se aplicã un discount unitar (benzinã si motorinã) de 14.30%. 
6.2. Valoarea contractului subsecvent aferentä produselor specificate la art. 7 la prezentul 
contract subsecvent se va determina prin raportare la preul /litru de combustibil la staia de 
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distributie din locul si ziva alimentàrii din care se deduce discountul procentual acordat de 
Furnizor pentru fiecare litru de carburant achiziionat (ca urmare a reluãrii competiiei de 
cãtre O.N.A.C). 

6.3. Furnizorul va acorda discount procentual de 14,30% din pret/litru, inclusiv TVA, 
pentru once sortiment de benzinã sau motorinã. 
6.4. In situatia utilizárii cardurilor de combustibil In alte statil de distributie cu care Furnizorul 
are Incheiate conventii de colaborare preul de achiziie al combustibililor care va fi facturat 
de Furnizor este cel valabil In respectivele statii In momentul alimentãrii din care se deduce 
discountul procentual acordat de Furnizor (ca urmare a reluârii competitiei de cátre 
O.N.A.C.). 
6.5. Discountul este valabil pe perioada derulàrii contractului subsecvent. 

7. CANTITATEA PRODUSELOR 
7.1 Cantitatea produselor care urmeazà a fi Iivratã in baza contractului subsecvent este 
de 47964.00/litri motorin6,10070.00 / litri. 
7.2. In situatia In care livrarea cardurilor urmeazã sã se facä la mai multe adrese, se va detalia 
la art. 18.1, cantitatea care va fi livratä pe fiecare adresá de Iivrare. 

8. FACTURARE 51 PLATILE CONTRACTULUI SUBSECVENT 
8.1 Furnizorul se obliga sã factureze, in lei, cantitãile de motorinã §i benzinà ahmentate, 
lunar. 
8.2 Plàile care urmeazä a fi realizate In cadrul contractului subsecvent se vor face numai 
dupã emiterea facturii si a raportului centralizator detaliat (Anexã la factura fiscalã), cu 
respectarea prevederilor legale In materie. 
8.3 Plata contravalorii produselor furnizate se face, pun virament bancar, In baza facturii 
emisã de càtre Furnizor pentru suma la care este Indreptãit conform prevederilor 
contractuale. 
8.4 Plata produselor achiziionate §i receptionate In conditiile prevãzute In caietul de sarcini 
i la art. 19, se va efectua de cätre Achizitor in conform itate cu prevederile art. 6 din Legea 

nr. 72/2013 privind másurile pentru combaterea intârzierii in executarea obIigaiiIor de platä 
a unor sume de bani rezultând din contracte Incheiate intre profesioniti §i intre acetia §i 

autoritati contractante. 
8.5 Dacã factura are elemente greite si/sau greeIi de calcul identificate de Achizitor si 
sunt necesare revizuiri, clarificäri suplimentare sau alte documente suport din partea 
Furnizorului, termenul de 30 (treizeci) de zile pentru plata facturii se suspendã. Repunerea 
In termen se face de la momentul Indeplinirii condiiilor de formâ si de fond ale facturii 

fiscale. 

9. AJUSTAREA PRETULUI 
9.1 Pe parcursul Indeplinirii acordului-cadru centralizat nr. 1 562/CN/08.02.2021, in 
conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificárile §i 
completärile ulterioare i ale art. 164 aIm. (4) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016, 
cu modificàrile i completãrile ulterioare, ajustarea pretului este posibilá numai In cazul in 



care au bc modificäri legislative sau au fost emise de càtre autoritàlile locale acte 
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite 
taxe/impozite locale al cãror efect se reflectã In creterea/diminuarea costuribor pe baza 
cärora s-a fundamentat preul acordului-cadru centralizat sau a fluctuaiiIor necesare §i 
justificate, conform specificului pietei petroliere (piata strategicá), fluctuatii care nu se pot 
supune niciunel periodicitãi. 
9.2 Actul Aditional prin care se ajusteazä preurile unitare ale contractului subsecvent In 
condiiile prevãzute la art. 9.1. se va incheia dupä ajustarea preului unitar al acordului-
cadru de cãtre O.N.A.0 §i a comunicãrii Actului Aditional de cãtre O.N.A.C. 

10. DURATA CONTRACTULUI SUBSEC VENT 
10.1 Prezentul contract subsecvent intrã In vigoare la data de 01.05.2022, dupa 
constituirea garaniei de bunä executie sau la data prezentärii dovezii de constituire a 
garaniei de bunä executie, dar nu mai târziu de 15(cincisprezece) zile lucrätoare de la 
semnarea contractului subsecvent de cätre ultima parte §i este valabil pânä la data de 
31. 12.2022 

11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE 
11.1 Furnizorul se obligä sà constituie garania de bunã execuie valabilà pe intreaga 
perioadã de valabilitate a contractului subsecvent In termen de 15(cincisprezece) zile 
Iucrãtoare de la data semnärii contractului subsecvent, de ambele pãrli, In cuantum de 
15756.23 reprezentând 5 % din vaboarea fàrà TVA a contractului subsecvent (doar pentru 
cantitãi a cãror valoare cumulatã per contract subsecvent depãete suma de 5000 
lei). 
11.2 Garania de bunã executie se constituie in conformitate cu prevederile art. 40, aIm. (1) 
din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normebor metodobogice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicä/sectorialä/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu modificàrile Si completàrile ulterioare, prin virament 
bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din România sau 
din alt stat sau de o societate de asiguràri, in condiiiIe Iegii, care devine anexä la contractul 
subsecvent. 
11.3 Garanlia de bunä executie va fi irevocabilà §i va prevedea cä plata garaniei de bunä 
executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza 
notificärii acestuia cu privire la culpa Furnizorului. 
11.4 In cazul in care vaboarea garaniei de bunà executie este mai mica de 5.000 de lei, 
Achizitorul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea sumei In numerar 
la casieria Achizitorului. 
11.5 In cazul prelungirii duratei de derulare a contractului subsecvent, Furnizorul are 
obIigaia de a prelungi valabilitatea garaniei de bunã executie. 
11.6 In cazul in care pe parcursul executárii contractului subsecvent se suplimenteazá 
vaboarea acestuia, Furnizorul are obIigaia de a completa garania de bunä executie in 
corelaie cu noua vaboare a contractului subsecvent. 
11.7 Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bunà executie, oricând 
pe parcursul derulàrii contractului in Iimita prejudiciului dovedit, dacä Furnizorul nu Ii 
indepIinete obIigaiiIe asumate prin prezentul contract subsecvent. Anterior emiterii unei 
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pretenii asupra garaniei de bunà executie,  Achizitorul are obIigaia de a notifica acest lucru 
Furnizorului, precizând totodatà obIigaiile care nu au fost respectate si modul de calcul al 
p rej ud i ci ul UI. 

11.8 In situaia executàrii garantiei de bunà executie, partial sau total, Furnizorul are 
obligaia de a reIntregi garantia In cauzä, raportat la restul contractului subsecvent rämas 
de executat. 
11.9 Achizitorul se obliga sã restituie garania de bunã executie de  15756.23  lei, In cel 
mult 14 ( paisprezece) zile de la data Indeplinirii de cãtre Furnizor a tuturor obligaiilor 
asumate prin contractul subsecvent i a furnizärii Intregii cantitati a produselor care fac 
obiectul contractului subsecvent§i/sau de la plata facturii finale, dacà nu e ridicatà nicio 
pretentie, pânà la acea data, asupra acesteia. 

12. MODIFICAREA CONTRACTULUI SUBSEC VENT 
12.1 Partile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului subsecvent, de a 
conveni modificarea i/sau completarea clauzelor contractului subsecvent, fãrá organizarea 
unei noi proceduri, prin Act Aditional, in cazul In care aceasta nu reprezintä o modificare 
substantiala cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile 
publice, cu modificãrile §i completàrile ulterioare. 
12.2 Partea care propune modificarea contractului subsecvent are obIigaia de a transmite 
celeilalte Parti propunerea de modificare a contractului subsecvent. 
12.3 In termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea propunerilor de 
modificare a contractului subsecvent, se va transmite acceptul sau refuzul de modificare a 
propunerilor de modificare. 
12.4 Modificarea contractului subsecvent in conditiile preväzute de art. 12.1 se realizeazá 
cu notificarea prealabilã a O.N.A.C., iar rãspunderea pentru modificãrile aduse este a 
Achizitorului. Modificarea contractului subsecvent se materializeazã prin incheierea unui 
Act Adiional. 

13.OBLIGATIILE ACHIZITORULUI 
13.1 Achizitorul se obligà sä achizitioneze si sá recepioneze produsele furnizate, in 
termenul convenit, conform standardelor§i/sau performaneIor prezentate In propunerea 
tehnicä, anexà la contractul subsecvent si In concordanlä cu cerintele caietului de sarcini. 
13.2 Achizitorul se obliga sa plateasca preuI contractului subsecvent cätre Furnizor in 
termenul stipulat la art. 8.4, respectiv art. 8.5. 
13.3 Achizitorul se obliga sä transmità cãtre O.N.A.C. la adresa de e-mail: 
dan.iononac.qov.ro, copii dupà contractele subsecvente incheiate in baza acordului-
cadru centralizat in termen de maximum 5 (cinci) zile de la semnarea acestora de cãtre 
parti. 
13.4Achizitorul are obIigaia sä Intiinteze O.N.A.C. asupra oricáror nereguli, dificultati 
tehnice sau contractuale intâmpinate In executia contractelor subsecvente In termen de 
5 (cinci) zile de la apariia acestora. 
13.5 Achizitorul are obIigaia sä transmitã in format electronic cätre O.N.A.C., documentul 
constatator emis conform prevederilor art. 166 aIm. (5) din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie publica/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotãrârea Guvernului 
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nr. 395/2016, Cu modificärile si completãrile ulterioare, In termen de maximum 
40 (patruzeci) de zile de la data emiterii documentului constatator. 
13.6 Achizitorul are obIigaia sà transmitä In format electronic càtre O.N.A.C. informaii 
actualizate privind documentul constatator emis de acesta pentru neindeplinirea obligatiilor 
contractuale de cátre Furnizor si dacä este cazul, pentru eventualele prejudicii, In termen 
de 3 (trei) zile de la momentul Iuärii la cunostintà cã situatia de fapt care a stat la baza 
emiterii documentului respectiv trebuie modificatä din cauze obiective. 
13.7. Achizitorul se obliga sà-i instruiascä personalul, care alimenteazà vehiculele pe baza 
cardurilor emise, in Iegaturà cu regulile i conditiile de utilizare a cardurilor astfel Incât 
acestea sà nu fie pierdute, Insträinate, furate sau deteriorate. 
13.8 Achizitorul are obIigaia de a notifica Furnizorului, in scris, once modificare a datelor 
sale de identificare sau a celor privind parcul auto pentru care s-au emis cardurile. 
13.9 Achizitorul se obliga sa pàstreze in siguranã cardurile aflate In folosinta sa, astfel incât 
sa ia toate mãsurile ca acestea sa nu fie pierdute, Insträinate, furate sau deteriorate. 
13.10. In situalia in care Achizitorul intenlioneazà sã transfere cardurile unei alte persoane 
juridice va notifica acest lucru Furnizorului care va avea dreptul de a autoriza folosirea 
cardurilor de càtre noua persoana sau de a refuza aceastã folosire. 
13.11 Achizitorul se obliga sã achite facturile in termen de 30 (trezeci) de zile de la primirea 
facturii, In conditiile prevãzute la art. 8 din prezentul contract subsecvent. 
13.12 Dacä Achizitorul nu onoreazà facturile in termen de 30 (treizeci) de zile, respectiv in 
termenul convenit la pct. 13.11, atunci Furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. 
Imediat dupá ce Achizitorul Ii onoreazà obIigaiiIe, Furnizorul va relua Iivrarea produselor In 
cel mai scurt timp posibil. 

14. OBLIGATIILE FURNIZORULUI 
14.1 Furnizorul se obligä ca produsele furnizate sà respecte cerintele tehnice §i calitatea 
prevàzutà in caietul de sarcini i propunerea tehnicã, anexà la prezentul contract 
subsecvent. 
14.2 Furnizorul se obliga sà furnizeze cardurile de combustibil In termenul convenit la 
art. 18.1 Cardurile von fi transportate si Iivrate pe cheltuiala Furnizorului. 
14.3 In cazul In care Furnizorul nu respectã obIigaiile asumate prin prezentul contract 
subsecvent, Achizitorul are dreptul de a considera cà Furnizorul nu are capacitatea de a 
räspunde solicitàrilor acestuia §i notificã aceastâ situatie O.N.A.C. in termen de maximum 
5(cinci) zile Iucnãtoare de la data constatàrii. 
14.4 Furnizorul este räspunzàtor de sigurana tuturor operatiunilor utilizate pe toatà durata 

contractului subsecvent. 
14.5. Furnizorul este responsabil pentru deinenea tuturor autorizaliilor si certificatelor/ 
napoartelor de incercane/buletinelor de analizä (insoite de traducere autonizatà, dacà este 
cazul) necesare pentru furnizarea combustibilului conform IegisIaiei in vigoare. 

14.6. Furnizorul va asiguna contravaloarea openaiunilor necesare repunerii in funciune a 
autovehiculelor din parcul auto al achizitonului, fànä a se limita cele ocazionate de 

transportul, diagnosticarea, expertizanea etc. ca  unmare a alimentãrii acestoara, din staiiIe 

de distnibuie ale Furnizorului, cu combustibili care nu respectä specificaiiIe tehnice din 
caietul de sancini. Calitatea neconformä a produselor va fi stabilitã de laboratoare 
omologate In baza probelon prelevate in prezena repnezentanlilon pãrtilon din rezervonul 
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statiei de unde a alimentat. 

14.7. Furnizorul se obliga sá punà la dispozilia Achizitorului capturile video Inregistrate de 
Furnizor, In cazul efectuãrii unor operaiuni frauduloase sau pentru evitarea acestora 
(inclusiv alimentarea In canistre sau autovehicule particulare), Cu respectarea prevederilor 
legale. 
14.8 (1) La soliCitarea scrisa a Achizitorului, pentru Cazurile de fraudä, Furnizorul va salva 
Inregisträrile video Cu alimentärile fieCàrui autovehiCul din parCul auto al acestuia, daCà 0 
astfel de solicitare este transmisä In termenul legal reglementat la art. 14 din Anexa nr. 1 
la Hotãrârea de Guvern nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Norme/or 
metodologice de ap/icare a Legii nr. 333/2003 privind paza objective/or, bunurilor, va/on/or 
siprotectia persoanelor, cu modifiCãrile Si Completãrile ulterioare, cu respectarea normelor 
speCiale apliCabile. 

(2) Inregistrarile video, salvate In Conditiile aIm. (1), vor fi puse la dispoziia autoritatilor 
competente, in baza unei soliCitàri souse din partea aoestora. 
14.9 Furnizorul se obliga sà punã la dispozitia Achizitorului doCumentele specifiCe 
necesare derulärii ContraCtului subseCvent. 
14.10 Furnizorul are obIigaia de a permite aCCesul on-line pentru Achizitor, pe bazã de 
parolà inCredintata confidential, pentru Ca acesta sà poatà verifiCa in timp real situatia 
alimentárilor. 
14.11 (1) Furnizorul are obligaia, Ca in urma unei soliCitari verbale, sá bloCheze In 
maxim 60 de minute cardul pentru care s-a emis o astfel de soliCitare. Furnizorul este 
rãspunzãtor pentru nerespeCtarea aCestui termen §i implicit de prejudiciile pe care le poate 
suferi astfel Achizitorul solicitant. Pentru a fi valabilä solicitarea verbalã de blocare a unui 
card, persoana solicitantà va trebui sã enumere datele sale de identificare, ale Achizitorului, 
ale cardului, precum i parola data de Furnizor. Cererea verbalä trebuie confirmatá i In 
sons de càtre Achizitor, In maxim 48 ore. 
(2) In cazul In care Furnizorul nu primete In termenul precizat la pct. 14.11 (1) confirmarea 
scrisä, acesta poate debloca cardul fãrà a se pretinde acestuia despagubiri. 
14.12 In cazul in care un card este pierdut sau furat Furnizorul va proceda la anularea 
acestuia In aceleai conditii ca cele enumerate la 14.11. 
14.13 In cazul in care cardul a fost furat/pierdut sau banda magneticä a acestuia s-a 
deteriorat, Furnizorul are obIigaia de a-I anula §i inlocui cu unul nou, In mod gratuit, imediat 
ce primete o cerere scrisã din partea Achizitorului. 
14.14 Furnizorul se angajeaza sa pàstreze confidentialitatea informatiilor furnizate de 
Achizitor pentru emiterea cardurilor, precum §i a celor privind tranzactiile efectuate cu 
acesta §i stocarea in sistem, cu exceptia solicitärilor formulate de càtre autoritatile legal 
abilitate sâ aibä acces la aceste mnformatii. 
14.15 Furnizorul este exonerat de once responsabilitate In cazul in care nu a fost solicitat 
sà blocheze card ul(rile) respectiv(e) in conditiile mentionate la art. 14.11, iar cardul/cardu rile 
respectiv(e) este/sunt folosite de persoane neautorizate de Achizitor§i/sau pentru 
alimentarea unor autovehicule care nu apartin Achizitorului. 

14.16 Furnizorul se obliga sá factureze cantitätile de motoninà§i/sau benzinä alimentate, 

lunar. 
14.17 Furnizorul se obliga sà respecte reglementärile referitoare la conditiile de muncä si 
proteclia muncii Si, dupà caz, standardele internationale agreate cu privire la forta de 
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muncã, conventiile Cu privire la libertatea de asociere Si negocierile colective, eliminarea 
muncii fortate Si obligatorii, eliminarea discriminãrii In privinta angajärii Si OCupàru forei de 
muncä si abolirea muncii minorilor. 

14.18 In situatia In care Achizitorul nu poate utiliza cardul de combustibil Furnizorul se obliga 
sa respecte modalitatea de decontare alternativä asumatä In propunerea tehnicà. 

15. OBLIGATII PRIVIND DAUNELE-INTERESE l PENALITATI DE 1NTARZIERE 
PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR 
15.1 Furnizorul se obligã sà räspunda solicitàrii Achizitorului de a InCheia contractul 
subsecvent. DaCá acesta refuzà semnarea contractului subsecvent sau nu mai are 
capacitatea de a rãspunde solicitàrilor Achizitorului de a Incheia contractul subsecvent, 
Furnizorul va suferi consecintele prevázute In acordul-cadru centralizat pentru 
neIndeplinirea obIigaiilorin sarcina Iui, dupã cum urmeazä: 
(1) Furnizorul In culpà datoreazà daune-interese calculate ca urmare a diferentei rezultate 
dintre preul ofertat de acesta In baza acordului-cadru centralizat §i preul la care Achizitorul 
va achiziiona efectiv intreaga cantitate a produselor ce fac obiectul contractului 
subsecvent; 
(2) Daunele-interese datorate conform aIm. (1) vorfi platite de cãtre Furnizorin termen de 
maximum 30 (treizeci) de zile de la data intiinàrii primite din partea Achizitorului conform 
documentatiei justificative. 
15.2 In cazul prevàzut la art. 15.1., Achizitorul, In termen de 5 (cinci) Ale lucràtoare de la 
constatarea situaliei, informeazã O.N.A.C. §i solicitã Promitentului-Furnizor situat pe locul 
urmätor sä Incheie contractul subsecvent. 
15.3 Dacã situatiile prevãzute la art. 15.1 §i prevederile art. 15.2 nu pot fi aplicabile, 
Achizitorul are dreptul, pânä la organizarea de càtre O.N.A.C. a procedurii de atribuire 
centralizate potrivit art. 7 aIm. (1) §i aIm. (7) din H.G. nr. 119/2019, in conformitate cu 
prevederile art. 108 aIm. (2) din H.G. nr. 395/2016, cu modificãrile §i completärile ulterioare, 
sa Incheie cu alt operator economic un contract de achizitie publicã având ca obiect 
achizitionarea aceIorai produse care fac obiectul acordului-cadru centralizat doar in urma 
obinerii avizului In scris din partea O.N.A.C. 
15.4 In cazul In care Furnizorul nu ii Indeplinete din vina sa exclusivã, In termenul convenit, 
obIigaiiIe asumate fata  de Achizitor, acesta are dreptul de a calcula penaIitài Furnizorului 
echivalente cu dobânda Iegalá penalizatoare, preväzutã la art. 3 aIm. 2 A  1 din Ordonanta 
Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda Iegala remuneratorie §i penalizatoare pentru 
obIigaii bàneti, precum §i pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale In domeniul 
bancar, aprobatä prin Legea nr. 43/2012, cu modificàrile §i completärile ulterioare, pentru 

obIigaiiIe contractuale neIndeplinite. 
15.5 In cazul In care Achizitorul, din vina sa exclusivã, nu Ii onoreazã obligaiiIe de platã 
In termenul convenit, atunci Furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii Iegale 
penalizatoare, aplicatà la valoarea platii neefectuate, In conformitate cu prevederile art. 4 
din Legea nr. 72/2013 privind mäsurile pentru combaterea Intârzierii in executarea 
obligaiiIor de platä a unor sume de bani rezultând din contracte Incheiate Intre profesioniti 

i intre acetia §i autoritati contractante. 
15.6 Nerespectarea obIigaiiIor asumate prin contractul subsecvent de càtre una dintre 
pàriIe semnatare, In mod culpabil, dã dreptul pàrtii lezate de a cere rezilierea acestula 



A 
unilateral i de a pretinde plata de daune-interese. 
15.7 Incãlcarea prevederilor art. 14, art. 16.1, art. 17, art. 27 din prezentul contract 
subsecvent dc! dreptul Achizitorului la aplicarea pactului comisoriu, reglementat de art. 
1553 aIm. (2), teza finalä din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu 
modificärile i completárile ulterioare, contractul subsecvent desfiintandu-se de pun drept, 
fárâ punere In intârziere, fârã actiune  in justitie i fãrä nicio altã formalitate prealabilâ. 

16. CESIUNEA 
16.1 Furnizorul se obliga sã flu transfere total sau partial  drepturile §i obligaiile asumate 
pun prezentul contract subsecvent. 
16.2 Creantele  nâscute din prezentul contract subsecvent pot face obiectul cesiunii. 
16.3 Cesiunea va fi notificatã Achizitorului in termen de 3 (trei) zile lucrãtoare. 
16.4 Cesiunea nu afecteazâ obligaiile riãscute din prezentul contract subsecvent care vor 
ràmâne In sarcina partilor contractante aa cum au fost stipulate §i asumate initial. 
16.5 In cazul In care drepturile si obligaiile Furnizorului stabilite prin acest contract 
subsecvent sunt preluate de cãtre un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni 
universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, 
divizare, achizitie sau insolventa, Furnizorul poate sä cesioneze oricare din drepturile §i 
obligaiile care decurg din acordul-cadru centralizat, inclusiv drepturile la platã, doar cu 
notificarea Achizitorului §i a O.N.A.C. cu minimum 10 (zece) zile lucrätoare Inainte de 
demararea procedurilor de preluare. 
16.6 Dupä primirea notificärii preväzutä la art. 16.5, O.N.A.C. verificâ Indeplinirea criteriilor 
de calificare §i selecie stabilite initial In documentatia de atribuire pentru atribuirea 
acordului- cadru centralizat de câtre operatorul economic care urmeazâ sâ preia drepturile 
i obligaiile Furnizorului. 

16.7 O.N.A.C., In termen de 5 (cinci) zile lucrätoare de la primirea notificãrii prevãzutá la 
art.16.5 finalizeazä evaluarea §i comunicâ Furnizorului §i Achizitorului dacã operatorul 
economic care urmeazâ sâ indeplineascâ drepturile §i obligatiile Furnizorului indeplinete 
cerintele de calificare §i selectie stabilite initial. 

17. CONFLICTUL DE INTERESE 
17.1 Partile semnatare vor lua toate màsurile necesare pentru a preveni sau Indepärta 
once situatie de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea 
executàrii contractului subsecvent incheiat in baza acordului-cadru centralizat, in mod 
obiectiv §i impartial. 
17.2 Conflictele de interese pot aparea, in mod special, ca rezultat al intereselor 
economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legâturilor de rudenie ori afinitate sau al 
oricäror alte Iegaturi ori interese comune. In situatia apariei unui potential conflict de 
interese Furnizorul notificâ In scris Achizitorul In termen de 5 zile despre aceastã situatie. 
17.3 In cazul in care Furnizorul se aflä in situatie de conflict de interese sau intr-o situatie 
care, dei nu este consideratä conflict de interese, are ca efect compromiterea executãrii 
contractului subsecvent §i cu bunä stiintà sau din rea voina nu aduce la cunotinta 
Achizitorului aceastà situatie In termenul preväzut la art. 17.2, aceasta dà dreptul 
Achizitorului de a rezilia contractul subsecvent cu notificare prealabilâ si färã acordul 
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Furnizorului. 

18. LIVRAREA PRODUSELOR 
18.1 Furnizorul are obligaia de a livra cardurile care fac obiectul contractului subsecvent 
In termen de maximum 15 (cincisprezece) zile la urmätoarea/urmãtoarele adresãladrese 
de Iivrare: 	 (Se va Inscrie adresa completá de Iivrare i dupã caz, In 
situaia In care sunt mai multe adrese de Iivrare se vor detalia i numãrul de carduri care 
urmeazà sã fie livrate pe fiecare adresã in parte). 
18.2 Livrarea produselor se considerã Incheiatà in momentul In care sunt indeplinite 
prevederile clauzelor de recepie a produselor. 
18.3 In cazul livrãrilor pariaIe, se va considera cã obIigaia de Iivrare a fost indeplinitã 
integral in momentul in care toate produsele (cardurile) din cadrul tranei respective au fost 
livrate §i receptionate cantitativ §i calitativ, fapt materializat prin semnarea de càtre 
reprezentanii autorizati ai Achizitorului §i Furnizorului a procesului-verbal de receplie. 

19. RECEPTIA CANTITATIVA $1 CALITATIVA A PRODUSELOR 
19.1 Receplia cardurilor se va face la adresa de livrare a acestora de càtre Achizitor. 
19.2 Confirmarea de càtre Achizitor a faptului cä produsele au fost livrate total si corespund 
cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini si propunerea tehnicá se face prin intocmirea 
de cãtre Achizitor a unui proces-verbal de recepie cantitativã si calitativa care va fi semnat 
de cätre reprezentanlii sai. 
19.3 Recepia cantitativà a carburanilor va fi fácutã de cãtre utilizatorul cardului, la 
momentul alimentàrii autovehicolului, la statia de distributie. 
19.4 Prevederile clauzelor 19.1 - 19.4 nu II vor absolvi pe Furnizor de obligaia asumàrii 
garaniilor sau altor obligaii prevàzute in contractul subsecvent. 

20. INSOLVENTA Sl FALIMENT 
20.1 In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvená Impotriva Furnizorului, 
acesta are obligaia de a notifica Achizitorul in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea 
procedurii. 
20.2 Furnizorul are obligaia de a prezenta Achizitorului, in termen de 30 (treizeci) de zile 
de la notificare, o analizà detaliatã referitoare la incidena deschiderii procedurii generale 
de insoIvenà asupra contractului subsecvent Si asupra Iivrãrilor si de a propune mäsuri, 

acionând ca un Furnizor diligent. 
20.3 In cazul In care Achizitorul inträ in stare de faliment, In proces de lichidare sau se aflà 
intr- o situaie care produce efecte similare, acesta este obligat sä acioneze In acelasi fel 
cum este stipulat la clauza 20.1 din prezentul contract subsecvent. 

20.4 Niclo astfel de mäsurã propusã conform celor stipulate la clauza 20.2 din prezentul 

contract subsecvent, flu poate fi aplicatã, dacä nu este acceptatà, in scris, deAchizitor. 

21. SUSPENDAREA CONTRACTULUI SUBSECVENT 
21.1 In cazul in care executarea contractelor subsecvente este viciatä de erori substantiale 
sau nereguli, sau de fraudá, Achizitorul/ va suspenda executarea contractului subsecvent. 
21.2 In cazul suspendãrii/sistàrii temporare a furnizàrii produselor, durata contractului 
subsecvent se va prelungi automat cu perioada suspend ãrii/sistàrii. 
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22. 1NCETAREA CONTRACTULUI SUBSECVENT 
22.1 Prezentul contract subsecvent Inceteazà de drept prin ajungere la termen sau la 
momentul la care toate obIigaiiIe stabilite In sarcina pàriIor au fost executate. 
22.2 Achizitorul ii rezervä dreptul de a rezoluliona/rezilia contractul subsecvent, fãrà insà 
afi afectat dreptul de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacá: 
(i) Furnizorul nu se conformeazã, In perioada de timp, conform notificàrii emise de càtre 
Achizitor, pun care i se solicità remedierea neconformitãtii sau executarea obIigaiiIor care 
decurg din prezentul contract subsecvent; 
(ii)Furnizorul subcontracteazà pari din contractul subsecvent; 
(iii)are bc once modificare organizalionalä care implicá o schimbare cu privire la 
personalitatea juridicá a Furnizorului, cu exceptia  situatiei in care asemenea modificãri sunt 
realizate prin Act Aditional la prezentul contract subsecvent, cu respectarea dispoziiilor 
legale; 
(iv)devin incidente oricare alte incapacitäti legale care sä Impiedice executarea contractului 
subsecvent; 
(v)Furnizorul esueazà in a furniza/menine/preIungi/reIntregi/compIeta garaniiIe solicitate 
prin contractul subsecvent; 
(vi)la momentul atribuirii contractului subsecvent, Furnizorul se afla in una dintre situatiile 
care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 
(vii) in situatia in care contractul subsecvent nu ar fi trebuit sà fie atribuit Furnizorului 
deoarece au fost incàlcate gray obligaliile care rezultá din IegisIaia europeanã relevantá Or 
aceastä imprejurarea fost constatatá printr-o decizie a Curii de Justilie a Uniunii Europene; 
(viii) in cazul In care impotriva Furnizorului se deschide procedura falimentului; 
(ix)Furnizorul a sãvârsit nereguli sau fraude in cadrul procedurii de reluare a competiliei 
sau in Iegatura cu executarea contractului subsevent, ce au provocat o vãtämare 
Achizitorului. 
22.3 Furnizorul poate rezoIuçiona/reziIia contractul subsecvent fãrä insà a fi afectat dreptul 
de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, In cazul in care: 
- Achizitorul/ a comis nereguli sau fraude in Iegäturá cu executarea contractului 
subsecvent care au provocat o vàtämare Furnizorului. 

- Achizitorul/ flu îi indepIinete obIigaiiIe de platà a produsebor furnizate din culpa sa in 
condiiile stabilite prin prezentul contract subsecvent. 
22.4 Rezoluliunea/rezilierea contractului subsecvent in condiliile pct. 22.2 si pct. 22.3 
intervine cu efecte depline, fãrà a mai fi necesarä indeplinirea vreunei formaIitäi prealabile 
si färà a mai fi necesarã intervenia vreunei instane judecãtoreti si/sau arbitrale. 

22.5 Prevederile prezentului contract subsecvent in materia rezoIuiunii/reziIierii contractului 
se completeazà cu prevederile in materie ale Codului Civil In vigoare. 

22.6 Achizitorul Isi rezervà dreptul de a denunta unilateral contractul subsecvent, In cel 
mult 15 zile de la apariia unor circumstane care nu au putut fi prevàzute la data incheierii 

contractului subsecvent, cu condiia notificàrii Furnizorului cu cel pulin 3 zile inainte de 

momentul denuntãrii. 

23. AMENDAMENTE SI MODIFICAREA CONTRACTULUI SUBSECVENT 
23.1 Pärile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a 
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conveni modificarea§i/sau completarea clauzelor contractului subsecvent, färà 
organizarea unei noi proceduri, prin Act Aditional, In cazul In care aceasta nu reprezintä o 
modificare substantiatà cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, cu modificärile i completärile ulterioare. 
23.2 Partea care propune modificarea contractului subsecvent are obligaia de a transmite 
celeilalte Pàri propunerea de modificare a contractului subsecvent. 

23.3 In termen de maximum 15 zile de la primirea propunerilorde modificare a contractului 
subsecvent, se va transmite acceptul sau refuzul de modificare a propunerilor de 
modificare. 

23.4 Modificarea contractului subsecvent In conditiile preväzute de art. 12.1 se realizeazä 
cu notificarea prealabilã a Achizitorului jar ràspunderea pentru modificàrile aduse este a 
Achizitorului. Modificarea contractului subsecvent se materializeazã pun incheierea unui 
Act AdiionaI. 

24. FORTA MAJORA/CAZUL FORTUIT 
24.1 Fora majora este cea constatatã de o autoritate competentä. 
24.2 Forta majora exonereazã pàrtile contractante de indeplinirea obIigaiiIor asumate prin 
prezentul contract subsecvent, pe toatá perioada in care aceasta acioneazä. 
24.3 indeplinirea contractului subsecvent va fi suspendatá In perioada de acliune a fortei 
majore, dar farà a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau parlilor pâna la aparilia acesteia. 
24.4 Partea contractantã care invocä forla majorã are obligalia de a notifica celeilalte parli, 

imediat si in mod complet, prod ucerea acesteia si sa ia once màsuri care Iii stau la dispozilie 

in vederea Iimitãrii consecintelor. 
24.5 Dacã forta  majorà/cazul fortuit aclioneazã sau se estimeazä cä va actiona  pe o 
perioadà mai mare de 15 (cincisprezece) zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice 
celeilalte pari incetarea de pun drept a prezentului contract subsecvent, fará ca vreuna 

dintre parti sa poatã pretinde celeilalte daune-interese. 

24.6 Cazul Fortuit va insemna once eveniment care nu poate fi prevázut de parti si nici 

Impiedicat de cãtre acestea si care determiná imposibilitatea acestora de a-i executa 

obligaliile contractuale, acesta fund insoit de un raport detaliat care va explica si justifica 

evenimentul care a determinat Cazul Fortuit. 

25. COMUNICARI 
25.1 (1) Once comunicare intre pãrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract 

subsecvent, trebuie sá fie transmisã In scris. 

(2) Once document scris trebuie inregistrat atât in momentul transmiterii, cat §i in momentul 

pnimirii. 

(3) Comunicärile intre päi se pot face §i prin fax sau e-mail, cu conditia confirmãrii in scris 

a pnimirii comunicárii. 

26. PRELUCRAREA DATELOR Cu CARACTER PERSONAL 
26.1 Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor 
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum Si cu 
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respectarea Iegislatiei nationale In materie, realizärii scopului contractului subsecvent, 
precum si in scop statistic. 
26.2 Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE) 679 / 
2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionatà pe toatã perioada contractualä, 
inclusiv pe perioada de verificare si urmàrire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul 
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract subsecvent. 
26.3 Par-tile contractuale vor lua màsuri tehnice si organizatorice adecvate, potrivit 
propriilor atributii si competente institutionale, In vederea asigurarii unui nivel 
corespunzätor de securitate a datelor cu caracater personal, fie cà este vorba despre 
prelucrare, reprelucrare sau transfer càtre terti ori publicare pe surse publice interne sau 
externe. 
26.4 Pãrtile contractuale von asigura potrivit propniilor atnibuii si competente instituionale 
toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pãstrarea confidentialitátii, integritãii Si 

disponibilitätii datelor cu caracter personal. 
26.5 Pãrtile contractuale se von informa si notifica reciproc cu privire la once incàlcare a 
securitãtii prelucãrii datelor cu caracter personal din prezentul contract subscevent, in 
vederea adoptãrii de ungen'çã a mãsurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in 
vederea notificãrii Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucãrii Datelor cu Caracter 
Personal (A.N.S.P.C.D.C.P.), conform obligaiilor ce decung din prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 679/2016. 
26.6 Pàrtile contractuale, prin reprezentatii desemnali sá prelucreze datele cu caracter 
personal din actualul Contract subsecvent si Acte Adiionale, in indeplinirea scopului 
principal sau secundar al prezentului contract subscevent sau al Actelor Adiionale, von 
intocmi evidenlele activitälilor de prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) nr. 
679/2016, precum si a consimtàmântului persoanelor vizate fãcänd dovada acestora in 
scris si format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de càtre A.N.S.P.D.C.P. 

27. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE 
27.1 Furnizonul se obliga prin semnarea prezentului contract subsecvent sä efectueze 
toate diligenlele si sà se asigure de pastrarea confideniaIitálii privind adresele de livrare 
sau alte date cu caracter confidential aduse la cunostinã de càtre Achizitor, atât pe toatä 
perioada derulàrii contractului subsecvent, cat si dupã Incetarea acestuia. 
27.2 Achizitonul este obligat sä comunice Furnizorului once aspect referitor la caracterul 
confidential privind adresele de livrare sau alte aspecte aflate sub incidenla caractenului 

confidential si sä se asigure de respectarea acestor prevederi de cãtre Furnizon. 
27.3 Nerespectarea clauzei de confidenlialitate atrage dupà sine plata de daune-interese 
in conform itate cu leg islaia In vigoare. 

28. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
28.1 Pãr- ile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilä, prin 
tratative directe, once situaie litigioasà apàrutä in legãturä cu indeplinirea contractului 

subsecvent. 
28.2 In termen de maximum 5 (cinci) zile de la apaniia unui potential litigiu, parile se von 
notifica recipnoc in scris asupna conduitei adoptate, precum §i cu pnivine la soluiiIe pnopuse 
pentru nezolvanea acestuia. Fiecane parte are obIigaia de a rãspunde in termen de 5 (cinci) 

zile de la cenenea transmisá de cealaltà parte referiton la soIuionarea pe cale amiabilã a 

disputei. In cazul In cane von considera necesar, pãrile se pot Intâlni in scopul soluionàrii 



Wnut GabrieTRIFU 
Senior Expert KAM SaI,es Cards &Tender Dr. I 

I- 

Dire A. 	• b ic 
ec. Cristi. 	•NICA 

aspectelor divergente. 

28.3 Dacã dupã 5 (cinci) zile de la Inceperea acestor tratative directe, pàriIe flu reuesc 
sã rezolve in mod amiabil o divergenã referitoare la contractul subsecvent, fiecare parte 

poate solicita ca disputa sä se solutioneze de cãtre instantele judecãtoreti competente, 
potrivit dispoziliilor legale in vigoare. 

29. LEGEA APLICABILA SI LIMBA CONTRACTULUI SUBSECVENT 
29.1 Legea care guverneazà acest contract subsecvent §i in conformitate cu care acesta 
este interpretat este legea românã. 

29.2 Limba prezentului contract subsecvent si a tuturor comunicarilor scrise va fi limba 
oficialã a Statului Roman, respectiv limba românã. 

30. DISPOZITII FINALE 

30.1 Prezentul contract subsecvent a fast Incheiat in 2 exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte. 

sau dacã este cazul, 

30.2 Fiecare parte este de acord sá semneze prezentul contract subsecvent cu semnatura 

electronica emisà de un Furnizor acreditat de servicii de certificare pentru semnätura 

electronicà, i este de acord ca aceastã metodã de semnare este la fel de concludentà 

pentru intentia pariIor de a fi jinute de prezentul contract subsecvent ca §i cum ar fi semnat 

de càtre fiecare parte prin semnãtura olografã. 

Achizitor, 	 Furnizor, 
Administratia Nationala " Apele 
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