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Acord – cadru de servicii de închiriere 
nr.______________data_______________ 

 
 
1.Părţile acordului-cadru 
 
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru,  

între 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII S.A., ., cu sediul în Bucuresti, Sos. 
Oltenitei nr. 103, sector 4, cod poştal 041303, telefon: 031.500.3001, fax: 031 500.3013,  
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/7677/1998, CIF 
RO10881986, cont IBAN nr.RO64 RNCB 0082 0435 6984 0003, deschis la BCR - 
Sucursala Unirea, capital social subscris şi vărsat la data de 31.12.2012 de 193.486.918,66 
lei, reprezentată prin Gabriel GRECU, având funcţia de Director General, în calitate de  
promitent-achizitor, pe de o parte, 

şi  

 ………….denumirea operatorului economic, adresă ......................................, 
telefon/fax................................, număr de înmatriculare .................................................., 
cod fiscal.........................., cont (trezorerie, bancă) ..................................................., 
reprezentată prin ..................................................................(denumirea conducătorului), 
funcţia..........................................., în calitate de promitent-prestator, pe de altă parte. 
 
2. Scopul acordului cadru  
2.1 – Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care 
vor guverna contractele de servicii care urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului 
acord. 
2.2 – Contractele care urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea serviciilor de închiriere 
circuite de fibră optică neagră între locațiile..............  
 
3. Durata acordului - cadru 
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 48 luni de la data semnării acestuia de către 
ambele părţi.  
3.2 - Prevederile prezentului acord-cadru nu produc efecte în lipsa unui contract 
subsecvent în vigoare. 
 
4. Preţul unitar al serviciilor  
4 .1 –  Tariful lunar pentru închiriere, de ......lei, precizat şi în propunerea financiară, se va 
menţine constant pe toată perioada de derulare a prezentului acord-cadru. 
 
5. Cantitatea previzionată  
5.1 - In baza contractelor subsecvente se vor presta servicii de închiriere a două circuite de 
fibra optică neagră/unui circuit de fibră optică.  
5.2 – In perioada de derulare a acordului-cadru, cantitatea previzionată de servicii de 
închiriere care urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente poate fi diminuată 
sau majorată, în functie de necesitătile achizitorului. 
 
 6. Obligaţiile promitentului - prestator  
6.1 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte conditiile specificate 
în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru. 
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6.2 - Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în 
acordul – cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru. 
6.3 - Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin 
prezentul acord-cadru. 
 
7. Obligaţiile promitentului - achizitor  
7.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termen 
de maximum 30 zile de la recepția serviciilor. 
7.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o 
nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac 
obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul prestator declară 
că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor. 
7.3 - Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când 
valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată 
cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care 
prevederile legale impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice. 
 

8. Comunicări 
8.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii. 
8.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 

 
9. Documentele acordului - cadru: 
a) propunerea tehnică și propunerea financiară 
b) caietul de sarcini 
c)alte anexe, 
 
10. Încetarea acordului cadru 
10.1 - (1) Prezentul acord cadru încetează de drept: 

-  prin ajungerea la termen 
- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a 

unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice  
 (2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 

-  prin acordul de voinţă al părţilor ; 
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 

necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă 
parte, cu notificare prealabilă de 30 zile a părţii în culpă. 
 
11. Litigii 

Litigiile care pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului 
acord - cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 

 
Părţile au convenit să încheie prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 
 

 
           Promitent – achizitor     Promitent – prestator 
 
             (semnătură autorizată)               (semnătură autorizată)  
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