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SECŢIUNEA I 
 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  
 

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
Denumire: SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. 
Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 
Localitate: Bucuresti Cod poştal: 041303 Ţara: Romania 
Persoana de contact: Ligia MIHAIU, 
Ana-Maria IORTOMAN 

Telefon: 021 307 30 29, 021 307 3315 
Fax: 021 307 3666 

E-mail: 
anamaria.iortoman@radiocom.ro 

Program de lucru: 
Luni ÷ Joi: 8.00 – 16.30; Vineri: 8.00 – 14.00  

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):www:e-licitatie.ro. 
Adresa autoritătii contractante: www.radiocom.ro 

I.b.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
□ ministere ori alte autorităţi publice 
centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional 
sau local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională 
■ altele: Agent economic                               

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

■ altele: Telecomunicatii
 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante 
           DA □         NU■ 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 ■ la adresa mai sus menţionată 

□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 
Data:22 noiembrie 2010 ora limită: ora locala 12:00           .            
Adresa: Şos.Olteniţei nr.103,  sector 4, 041303, Bucuresti,  Romania 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 24 noiembrie 2010. 
  
I.c. CĂI DE ATAC 
Eventualele contestaţii se pot depune la: 
          - fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 
           - fie la instanţa judecătorească competentă. 
 
Denumire: Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 
Localitate Bucuresti                             Cod poştal: 0300084             Ţara: Romania 
E-mail:  office@cnsc.ro                         Telefon: 021 310.46.41 
Adresă internet:  www.cnsc.ro               Fax: 021 310.46.42 
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Denumirea instanţei competente: Curtea de apel Bucuresti 
Adresă: Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 4 
Localitate: Bucuresti                                            Cod poştal: 030099        Ţara:Romania 
E-mail: infocabuc@just.ro                                 Telefon: 021 319.51.81 
Adresă internet: www.cabuc.ro                            Fax: 021 319.51.83 

I.d .Sursa de finanţare : 
Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit: 
   - surse proprii 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare              
   DA  □               NU ■ 
 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract:  
    Contract de furnizare „Licenţe pentru soluţia integrată de protecţie la atacuri informatice 
şi software maliţios pentru staţiile de lucru din cadrul reţelei locale a sediului central al 

Radiocom” 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare:  
Produsele vor fi livrate la Magazia Herăstrău din Bucureşti.  

(a) Lucrări                          □      (b) Produse                 ■ (c) Servicii                            □    
 

Execuţie                              □ 
Proiectare şi execuţie         □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                        □ 

Cumpărare                  ■    
Leasing                       □    
Închiriere                     □  
Cumpărare în rate      □    
 

Categoria serviciului     
2A □ 
2B □ 
 
 

Principala locaţie a lucrării    
                         
 
 
Cod  CPV     □□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare: 
Magazia Herăstrău, 
Bucuresti 

 
Cod CPV:  

48761000-0 

Principalul loc de prestare: 
 
 
 
Cod  CPV: □□□□□□□□ 

II.1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:  ■                        
Încheierea unui acord cadru:   □ 
II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică:  12 luni 
 
II.1.6) Divizare pe loturi  
  Da □                NU  ■ 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe □                           Toate loturile  □ 
Alte informatii referitoare la loturi:  
 
  II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate       DA □                                        NU ■ 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului: 

II.2.1) Achiziţionarea a 300 licenţe pentru soluţia integrată de protecţie la atacuri 
informatice şi software maliţios pentru staţiile de lucru din cadrul reţelei locale a 
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sediului central al Radiocom 
 
II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                Da □                                       NU ■ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
 
III. Condiţii specifice contractului  
III.1 Alte condiţii particulare referitoare 
la contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
III.1.2. Altele  

 
 
       DA   □                                      NU ■ 
       DA   □                                      NU ■ 

 
IV: PROCEDURA 
IV.1) Procedura selectată 
Licitaţie deschisă                               □   
Licitaţie restrânsă                              □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată           □ 
Dialog competitiv                               □ 

Negociere cu anunţ de participare                  □   
Negociere fără anunţ de participare                □     
Cerere de oferte                                              ■ 
Concurs de soluţii                                            □ 

 
IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA ■                                    NU  □   

 Informaţii adiţionale despre licitaţia electronică:  
• Pentru a putea participa la faza finală de licitaţie electronică, ofertanţii trebuie să fie 

înregistraţi în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.) 
• Invitaţia de participare la faza finală de licitaţie electronică se va transmite de către 

autoritatea contractantă prin intermediul SEAP, pe cale electronica , simultan, 
tuturor ofertantilor ce au depus oferte admisibile 

• Invitaţia va conţine data şi momentul de start al fazei finale de licitaţie electronică; 
• Licitaţia electronică se va desfăşura in 2 runde,  
• Procesul repetitiv de ofertare se va referi numai la preţ, deoarece criteriul de 

atribuire este „preţul cel mai scăzut”; 
• Participanţii nu pot decât să îmbunătăţească preţul ofertat în cadrul şedinţei de 

deschidere a ofertelor; 
 Licitaţia electronică poate fi oprită dacă  oferta nu s-a îmbunătăţit în runda precedentă: 

DA  X                                      NU  □ 
Ofertanţii pot vedea cea mai bună ofertă: 

DA  X                                      NU  □ 
Ofertanţii pot vedea numărul de participanţi înscrişi la licitaţie: 

DA  X                                      NU  □ 
 
IV.3.) Legislaţia aplicată:  
- OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi 
completările ulterioare;  
- H.G. nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile şi completarile ulterioare; 
-O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 
-H.G. nr. 942/2006 actualizată pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 
30/2006; 
- Manual operaţional pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică (vol. I şi II) editat de 
ANRMAP. 
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V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului: 
Atentie:  

• Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si la art.181 
din OUG     34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare , atrage excluderea 
ofertantului din procedura. 

• In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) 
va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos 

• in cazul in care persoana care semneaza declaratiile /formularele solicitate nu este 
reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat , subcontractor) se va 
atasa o imputernicire pentru acesta 

Fiecare ofertant va completa în mod obligatoriu Certificatul de participare la licitaţie 
cu ofertă independentă ( modelul se găseşte în Secţiunea Formulare şi modele). 
Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 180 şi 181  
 
Solicitat   ■                         Nesolicitat  □ 

Se va prezenta o declaraţie pe proprie 
răspundere, completată în conformitate cu 
Formularul nr.4, prezentat în sectiunea 
„Formulare şi modele” din cadrul 
Documentaţiei de atribuire. 

Declaraţie privind calitatea de 
participant la procedura  
           Solicitat   ■        Nesolicitat  □ 

 
Prezentarea Formularului nr.6 din 
Secţiunea II- Formulare şi modele - original.  
In cazul unei asocieri de operatori economici, 
cerinţa se aplica pentru toţi membrii asocierii, 
inclusiv subcontractorilor ( dacă  este cazul). 
 

Atentie: 
• Toate certificatele /documentele/ formularele mentionate mai sus  trebuie sa fie 

prezentate in original sau copie legalizata si trebuie sa fie valabile la data 
deschiderii ofertelor. 

• In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice ) de alta nationalitate decat cea 
romana, documentele vor fi transmise in limba de origine , insotite de o traducere 
autorizata si legalizata a acestora in limba romana. 

• Toate documentele vor avea , pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg 
al persoanei semnatare. 

• Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii 
ofertelor 

• Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita 
de lege , nu vor fi emise cu mai mult de 30 zile calculate pana la data 
deschiderii ofertelor 

• Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic , autoritatea 
contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. 

 
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Persoane juridice/fizice române Certificat constatator  emis de Oficiul 

Registrului Comertului, în original sau copie 
legalizată, emis cu cel mult 30 zile înainte de 
data limită de depunere a ofertei.Original sau 
copie legalizata din care sa reiasa: 

- autorizarea activitatilor de mai sus 
 

Persoane juridice /fizice străine Se solicită documente care dovedesc o 
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formă de înregistrare / atestare ori 
apartenenţa din punct de vedere profesional, 
în conformitate cu prevederile legale din tara 
în care ofertantul este rezident. 
 

Fişa de informatii generale 
Solicitat   ■                          Nesolicitat  □ 

Se va prezenta Formularul nr.2 – Informaţii 
generale din sectiunea „Formulare si 
modele” completat corespunzător. 

 
V. 3.) Situaţia  economico-financiară                             
Informaţii privind  situaţia economico-
financiară 

 Solicitat ■                       Nesolicitat □ 

Se solicita prezentarea urmatoarelor 
informatii si documente: 
Cifra medie anuală de afaceri din ultimii 3 
ani. (Se va completa corespunzator 
Formularul nr.3).  
 

 
V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind  capacitatea tehnică 

Solicitat ■                          Nesolicitat □ 
1.Se solicită prezentarea listei principalelor 
livrări. Se va completa corespunzator 
Formularul nr.9 si anexa acestui formular 
din sectiunea “Formulare si modele”. 
2. Ofertantul va  prezenta autorizare, în 
original, din partea producatorului, emisă 
special pentru revânzarea produselor 
antivirus catre autoritatea contractanta si 
pentru interventiile remote solicitate de catre 
beneficiar pentru a fi prestate direct de catre 
echipa de suport tehnic a producatorului. Se 
solicita ca aceste autorizatii sa nu fie emise 
de producator mai devreme de data publicarii 
acestui anunt si sa aiba o valabilitate de cel 
putin 1 an. 
3. Ofertantul va prezenta din partea 
producatorului solutiei antivirus dovada 
(scrisori de recomandare în original) 
implementarii a cel putin 2 produse in cadrul 
unor proiecte similare pentru cel putin 300 
utilizatori in autorităţi contractante. 
4. Ofertantul va prezenta scrisori de 
recomandare în original din partea clienţilor 
privind asigurarea serviciilor de asistenţă 
tehnică pe o perioadă de minimum 1 an. 
5. Ofertantul va prezenta o autorizare în 
original din partea producătorului aplicaţiilor 
de semnare. 
6. Ofertantul va face dovada că are cel puţin 
2 angajaţi certificaţi de către producătorul 
soluţiei de antivirus ofertate prin prezentarea 
unor copii dupa diplome/certificate. 

 
Informaţii privind subcontractanţii Se solicită completarea, după caz, a 
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Solicitat ■                          Nesolicitat □ Formularului nr.10. 
 

 
 
V.5) Capacitatea de asigurare a 
standardelor de calitate 

 

 
Informaţii privind certificarea şi 
implementarea unui sistem de 
menţinere a calităţii 
 
   Solicitat ■                          Nesolicitat □ 
 

1.Ofertantul trebuie să facă dovada 
capacităţii de asigurare a standardelor de 
calitatea prin prezentarea unei copii după 
Certificatul de implementare a standardului 
de calitate ISO 9001:2000/echivalent cu 
termen de valabilitate la data depunerii 
ofertei atat pentru el cat si pentru producator. 
 
2. Ofertantul va face dovada ca producatorul 
aplicatiilor de semnare să fie certificat în 
conformitate cu standardul ISO 27001 sau 
echivalent pentru Sistemul de Management 
al Securităţii Informaţiilor (SMSI). Această 
certificare trebuie să fie realizată de un 
organism de certificare recunoscut 
internaţional in unul dintre urmatoarele 
domenii: servicii de certificare digitala, 
implementare sau suport. 
 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba română.  

Oferta, orice corespondentă si documente 
legate de procedura de atribuire transmise între 
ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie 
scrise în limba română. 
Alte documente asociate ofertei (documentatii 
tehnice, manuale, prezentari comerciale, etc.) 
pot fi prezentate si în limba engleză, dar 
operatorul economic ar putea prezenta la 
cererea autoritatii contractante si traducerea în 
limba română. 
Documentele care dovedesc criteriile de 
calificare de la Capitolul V, emise în altă limbă 
decât limba româna, pot fi prezentate de 
ofertant, cu condiţia ca acestea să fie însoţite 
de traducerea autorizată a acestora în limba 
română. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei Perioada de valabilitate a ofertei este până în 
data de 26 ianuarie 2011. 

VI.4) Garanţie de participare 
Solicitat  ■                        Nesolicitat □  

Se solicită garanţie de participare în sumă de  
3360 lei.                        
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare: 60 de zile de la data depunerii 
ofertelor, respectiv pana la data de 26 ianuarie 
2011. Modul de constituire a garanţiei de 
participare:  instrument de garantare emis in 
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conditiile legii de o societate bancara ori de o 
societate de asigurari, în original, cu respectarea 
următoarelor cerinţe: 

- să conţină în clar denumirea autorităţii 
contractante în favoarea căreia s-a constituit; 
- să facă referire expresă la procedura 
organizată de autoritatea contractantă; 
- să prevadă modul de executare a plăţii 
garanţiei: necondiţionat. 

În cazul în care instrumentul de garantare 
provine din altă ţară, aceast va fi tradus în limba 
română şi legalizat. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

 Se solicită ca informaţiile din propunerea 
tehnică să permită identificarea cu uşurinţa a 
corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime 
din Caietul de sarcini. 
   Elementele propunerii tehnice se vor prezenta 
detaliat şi complet. 
  

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

  Se vor prezenta Formularul de oferta nr. 5 
precum completat corespunzator. Propunerea 
financiară va fi făcută in Lei. 
  Paritatea LEU/EURO se va calcula pe baza 
cursului valutar comunicat de BNR pentru data 
de 22 noiembrie 2010. 
La redactarea propunerii financiare, operatorii 
economici trebuie să aibă în vedere şi  impozitul 
datorat statului român pentru veniturile obţinute 
de către nerezidenţi pe teritoriul României.(daca 
este cazul) 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

Adresa la care se depune oferta: 
SOCIETATEA  NATIONALA DE     
RADIOCOMUNICATII S.A,  
Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4, cod 041303, 
Bucuresti, Romania. 
  Telefon:  021 307.30.01; fax: 021 314.97.98 
 
Termenul limită de depunere a ofertelor:  
   26 noiembrie 2010 ora 10:00 (ora locală). 

      Oferta se va prezenta în formă scrisă, în 
original si una copie, însoţite de Scrisoarea de 
înaintare (Formular nr.1). In eventualitatea 
unei discrepante între original si copii, va 
prevala originalul.  

     Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau 
scrise cu cerneala neradiabila, semnate si 
stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/ 
reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze 
ofertantul în procedura de atribuire a 
contractului. 
     Orice stersatura, adaugire, interliniere sau 
scris peste cel dinainte sunt valide doar daca 
sunt vizate de catre persoana/persoanele 
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autorizata/autorizate sa semneze oferta. 
     Paginile continute in fiecare plic vor fi 
numerotate si fiecare plic trebuie să contină un 
OPIS al documentelor, inclusiv cu numarul 
paginii de referinta. 
 
      Documentele de calificare, propunerea 
tehnica, propunerea financiara, în original, se 
vor prezenta fiecare în plicuri distincte, sigilate, 
marcate corespunzator, care se vor introduce la 
randul lor într-un plic separat care va fi sigilat, pe 
care va fi marcat ORIGINAL.  
      Documentele de calificare, propunerea 
tehnica, propunerea financiara, în copie, se vor 
prezenta fiecare în plicuri distincte, marcate 
corespunzator, care se vor introduce la randul 
lor într-un plic separat si sigilat, pe care va fi 
marcat COPIE.  
      Cele două plicuri sigilate, marcate 
ORIGINAL respectiv COPIE, vor fi introduse 
într-un plic interior, care va avea înscrise numele 
si adresa ofertantului, pentru a putea fi returnate 
acestuia nedeschise.  
      Plicul interior va fi introdus într-un plic 
exterior, netransparent, sigilat si închis 
corespunzator, pe care va fi înscris urmatorul 
text: «SOCIETATEA NATIONALA DE 
RADIOCOMUNICATII, Bucuresti, 041303, 
Şos. Olteniţei, nr. 103, Sector 4.  

    Pentru procedura de achiziţie „Licenţe 
pentru soluţia integrată de protecţie la 
atacuri informatice şi software maliţios 
pentru staţiile de lucru din cadrul reţelei 

locale a sediului central al Radiocom”, prin 
cerere de oferte.  

        A NU SE DESCHIDE INAINTE DE  
         26 noiembrie 2010 ora 11:00 (ora 
locală)». 
 

VI.7) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

     Retragerea sau modificarea ofertei este 
permisă numai înainte de data limită de 
depunere a ofertelor.  
     Operatorul economic are obligaţia de a 
depune oferta la adresa şi până la data limită 
pentru depunere, stabilite în anunţul de 
participare. 
     Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa 
majoră, cad în sarcina operatorului economic. 
     Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii 
contractante decât cea stabilită în documentaţia 
de atribuire sau după expirarea datei limită 
pentru depunere, se returnează nedeschisă.  
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VI.8) Data si ora deschiderii ofertelor 26 noiembrie 2010, ora 11:00, ora locală.  
 

VI.9) Deschiderea ofertelor       Deschiderea ofertelor se va face la sediul 
autoritatii contractante:  
SOCIETATEA NATIONALA DE 
RADIOCOMUNICATII, Şos. Olteniţei nr.103, 
sector 4, Bucuresti, sala Amfiteatru(demisol) 
telefon: 021 307.30.01; fax: 021 314.97.98.  
     La deschiderea ofertelor sunt autorizaţi să 
participe reprezentanţii operatorilor economici.  
     Acestia vor prezenta împuternicirea prin care 
sunt autorizati să angajeze operatorul economic 
în procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică şi un document de identitate 
valabil. 

 
 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VII.1) Preţul cel mai scăzut                                                                  ■   
VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic      □ 
 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
VIII.1 Ajustarea  preţului contractului    
          DA□                        NU ■ 

 

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
 
          DA  ■                     NU □ 

a) Garantia de buna executie a contractului 
este de 5% din valoarea contractului, fără 
TVA.  
b) Modul de constituire a garanţiei:  
instrument de garantare emis in conditiile 
legii de o societate bancara ori de o societate 
de asigurari.  

 
VIII.3 Clauze contractuale obligatorii 
 
 
        DA  ■                     NU □ 

a) Livrarea, instalarea si configurarea produselor 
se va face in maxim  30 de zile lucratoare de la 
data intrarii in vigoare a contractului. Perioada 
de licentiere este 1 an de la data semnarii de 
catre beneficiar a procesului verbal de 
acceptanta a instalarii. 
b) Constatarea de deficienţe  sau 
neconcordanţe între caracteristicile tehnice şi 
funcţionale ale  produsului  livrat şi instalat şi 
cerinţele tehnice din caietul de sarcini atrage 
după sine înlocuirea produsului software 
antivirus sau actualizarea acestuia, în termen de 
48 ore de la constatarea deficienţelor. 
c) Plata se va face prin conturile achizitorului in 
maxim 60 zile de la recepţie, in periaoada 24-31 
ale lunii (conform OUG nr.34/2009), in baza 
facturii si a procesului verbal de acceptanţă a 
instalării.. 
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SECŢIUNEA II 
 
 
 

FORMULARE 
 

SI 
 

MODELE 
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CERTIFICAT 
de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

 
 
 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 
................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică 
organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de 
................., certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi 
complete din toate punctele de vedere.  
 
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:  
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în 
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice 
privinţă; 
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să 
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau 
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează 
în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de 
participare;  
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare 
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea 
ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta 
sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente 
care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;  
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea 
ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  
 
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
 
 
 
 
 
Ofertant,                                                                                                        Data  
........................  
Reprezentant/Reprezentanţi legali  
(semnături) 
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Formularul nr. 1 
OFERTANTUL 
..............………………..……..... 
(denumirea/numele) 

                           Înregistrat la sediul 
                      autoritatii contractante  
                      nr. ………../....……… 

 
 
 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 Catre  

 SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
 Şos. Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti  

            Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98           
 

 
 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP, nr. ...... din..........(zi/lună/an), privind 
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ............... (denumirea contractului de achiziţie 
publică);  
 
Noi.................(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele:  
 
1. Documentul ............. (tipul, serie/număr, emitent) privind garanţia pentru participare, în 
cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentare 
ofertei 
 
2. Declaratia pe proprie raspundere referitoare la incadrarea in categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii nr……… din ……….. (daca este cazul) 
 
3. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ..... copii:  
     a) oferta;  
     b) documentele care însoţesc oferta;  
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.  
 
 
 
 Cu stima, 
 

Ofertant, 
...................... 

(semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 2 
 
        OFERTANTUL 
  _____________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

INFORMATII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele ofertantului: 
 
2. Codul fiscal: 
 
3. Adresa sediului central:  ............................................ 
 
    Telefon:...................; Fax: ........................; E-mail:.............................. 
 
4. Adresa  postala completa de transmitere a corespondentei pe  
    parcusul  derularii  procedurii:  .............................................. 
 
    Telefon de contact pe parcusul derularii procedurii:...................;  
     Fax de contact pe parcusul derularii procedurii: ........................;  
     E-mail de contact pe parcusul derularii procedurii:..................... 
 
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ______________________          
                                                (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________ 

        (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
 

7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ___________ 
                                (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            Operator economic, 
                                                                                               ........................... 
                                                                                        (semnătură autorizată)     
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Formularul nr. 3 

 
 
    Ofertantul 
  ____________________ 
 (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND  
VALOAREA CIFREI DE AFACERI ANUALE 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________,  
                                                              (denumirea/numele si sediul/adresa /ofertantului) 
 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals in acte publice, ca cifra de afaceri pe ultimii trei ani si cifra de afaceri medie anuala 
sunt cele prevazute in tabelul urmator. 

 
Cifra de afaceri din ultimii 3 ani: 
 

Anul 
Cifra de afaceri anuala  

la 31 decembrie   
– lei – 

Cifra de afaceri anuala  
la 31 decembrie 

 – echivalent in  euro – 
2007   
2008   
2009   

Cifra medie 
de afaceri 

anuala  

  

 
 
 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
 
 
    Data completarii ...................... 
 
 
 

Operator economic, 
(semnatura autorizata)    
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Formularul nr. 4 
 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

D E C L A R A Ţ I E 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 

operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de 
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 
prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, 
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti 
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare 
de bani. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului 
sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ 
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a)  nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui 
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, 
reglementată prin lege; 

b)  nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 

c)  mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată; 

d)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave 
prejudicii beneficiarilor; 

e)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 
greşeli în materie profesională. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completării 
 

Operator economic, 
................................. 

 (semnătură autorizată) 
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  Formularul nr. 5 

        Ofertantul 
    _________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 
      Către,  

  SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
            Şos. Olteniţei, nr.103, cod 041303, sector 4, Bucureşti  
                       Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98           

  
 
 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ________ 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse 
în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm Licenţe pentru soluţia integrată de protecţie la 
atacuri informatice şi software maliţios pentru staţiile de lucru din cadrul reţelei locale a 
sediului central al Radiocom pentru suma de _______________ (suma în litere şi în cifre) lei, 
plătibilă după recepţia produselor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 
________ (suma în litere şi în cifre) lei. 
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele 
în termenul prevazut in graficul de timp anexat. 
    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ___ zile, (durata în litere şi 
cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate 
fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
    5. Precizăm că: 
    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar „alternativă”; 
    |_| nu depunem ofertă alternativă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
    6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
    7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 
pe care o puteţi primi. 
 
 
 
 
    Data ___/___/______ 
 
    _________, (semnătură), în calitate de _________ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele _____________ (denumirea/numele operatorului economic) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                            Formularul nr. 6 
 …………………………… 
    
 
 
 
 DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 
 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................(denumirea  
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
......................................................... (se menţionează procedura), având  ca obiect 
…………………………(denumirea produsului, serviciului ;I codul CPV), la data de 
……………………….. (zi/lună/an), organizată de .........................................(denumirea autorităţii 
contractante), 

particip şi depun candidatura/oferta: 
[ ] în nume propriu;  
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei...........................................;  
[ ] ca subcontractant al .........................................................;  
(Se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 
2. Subsemnatul declar că: 

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;  
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.  
(Se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor  
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 
parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare  
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confrimării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca,  
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................... 
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 
cu activitatea noastră. 

 
            Operator economic 
                                                                       ............................................ 
                                                                            (semnătura autorizată) 
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      Formularul nr.9 
     Ofertantul 
    _________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 
 
 

 
 
 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE  

ÎN ULTIMII 3 ANI 
 
 
 
 
     Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................ (denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
     Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
     Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..................... (denumirea şi 
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 
 
                                                                                             
 
 
 
                                                                                         Operator economic, 
                                                                                     ....................................... 
                                                                                        (semnătură autorizată) 
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Nr. 
Crt

. 
 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Cod 
CPV 

 
Denumirea/ 

numele 
beneficiarului/ 

clientului 
Adresa 

 
Calitatea 
furnizorul

ui *)  

 
Preţul total 

al 
contractului 

 
Procent 
îndeplini

t de 
furnizor 

% 

 
Cantit. 
(U.M.) 

 
Perioada 

de 
derulare a 
contractul

ui **) 

0 1  2 3 4 5 6 7 
 
1 
 

        

 
2 
 

        

 
..... 

 

        

 
 
 

        

 
 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de contractant 
unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
 
 
 
 
           
                                                                 Operator economic, 
                                                               .................................. 
                                                               (semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 10 
 
   Ofertantul 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI  

 
 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................,  
            (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele 
prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SOCIETATII NATIONALE 
DE RADIOCOMUNICATII SA, cu sediul în Şos.Olteniţei, nr. 103, sector 4, Bucuresti, cu privire 
la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………...... 
                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
            
 
                                      Operator economic   
                                     ……………………….   
                                 
(semnatura autorizată ) 
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Nr. 
Crt. 

Denumire 
subcontractant 

Partea/părţile din contract ce urmează a 
fi subcontractante şi descrierea 

acesteia/acestora  

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatură 

1.    
2.    
.....    

 
 

 
 
                       Operator economic,           
                       .................................. 

 
                                                                      (semnatura autorizată) 
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SECŢIUNEA III  
CAIET DE SARCINI 

 
SPECIFICATIE TEHNICA 

Licenţe pentru soluţia integrată de protecţie la atacuri informatice şi software 
maliţios pentru staţiile de lucru din cadrul reţelei locale a sediului central al 

Radiocom 
 
 

Societatea Nationala Radiocomunicatii SA doreşte prin prezentul caiet de sarcini 
achiziţionarea unui numar suplimentar de licente pentru solutia de securitate informatică în 
vederea implementării unor mecanisme de securitate integrate necesare protectiei 
atacurilor informatice si validării documentelor electronice precum şi semnării digitale a 
acestora din cadrul organizaţiei sale. Această achiziţie face parte din strategia de 
securitate si informatizare a fluxurilor de lucru existente în cadrul instituţiei. 
In fapt se cere suplimentarea solutiei pe care SNR o foloseste deja pentru protectia retelei 
infromatice si anume : 
 

BitDefender Client Security – 300 de utilizatori 
BitDefender Security For Mail Servers- 500 utilizatori 

 
 

Caracteristici generale minimale: 

 
Privind produsele antivirus 

• Din considerentele necesitatii unei solutii complete si compatibile, cu management 
centralizat, intreaga solutie va apartine aceluiasi producator si intergrabila cu cea 
existenta deja in cadrul retelei sediului central SNR. 

• Asigurarea si garantarea actualizarii semnaturilor de virus si upgrade la noi 
versiuni pe intrega perioada de licentiere, cu posibilitati de prelungire. 

• Toate produsele antivirus  livrate vor apartine aceluiasi producator. 
•  Produsele oferite vor avea valabilitate 1 an. si se vor livra un numar de 5 CD-uri de 

instalare per locatie  
 
Privind serviciile si echipa de suport tehnic pentru produsele antivirus:  

• Avertizari prin e-mail asupra aparitiei noilor virusi 
o Mesaje de alerta in cazul aparitiei unor noi virusi distructivi sau cu potential 

mare de rapandire rapida 
o Posibilitatea de a trimite aceste avertizari si la partenerii Beneficiarului pe 

baza unor adrese de e-mail furnizate de acesta 
• Posibilitatea furnizorului/producatorului de a raspunde unor solicitari cu privire la 

incidente provocate de catre atacurile virusilor in termen de 24 ore prin interventie 
in locatiile beneficiarului fizic/sau de la distanta folosind o aplicatie cu urmatoarele 
particularitati (pe sistemele Windows):  

o Interventie real-time securizata, bazata pe un ticket cu durata limitata de 
valabilitate; 

o Contact continuu intre inginerul suport tehnic si client prin intermediul unei 
aplicatii de chat inclusa in sesiunea remote; 

o Vizibilitate totala asupra actiunilor intreprinse prin aplicatia remote; 
o Posibilitatea clientului de a prelua controlul in orice moment; 
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o Conectare via plug-in web care nu necesita configurari suplimentare in 
firewall-ul sau serverele clientilor ; 

o Nu necesita dezvaluirea parolelor de administrator de pe serverele clientilor.  
 

 

Aplicatii software ce ruleaza pe serverele SNR : 

- Servere Windows 2003, Microsoft ISA, Microsoft SharePoint 
 
Pentru ca si comunicarea dintre sediile SNR sa fie securizata trebuie ca solutia ofertata sa 
includa si o solutie de validare a documentelor electronice precum şi semnării digitale a 
acestora  care sa asigure următoarele cerinţe de securitate informaticǎ:  

• autenticitate, 

• integritate, 

• nonrepudiere. 

În acest sens prin prezenta documentaţie se doreste furnizarea următoarelor  servicii: 

- 4 kit-uri pentru semnarea  electronica a documentelor electronice in conformitate cu 

cerintele legii 455/2001. Kit-urile vor fi compuse din: 

• Certificat digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat 

• Dispozitiv securizat de creeare a semnaturii electronice 

• Aplicatie pentru semnarea electronica a documentelor 

 

Cerinte privind producatorul solutiei de validare a documentelor electronice : 
 
În vederea asigurării celor mai bune condiţii în ceea ce priveşte calitatea produselor şi 

serviciilor oferite ofertantul aplicaţiilor cerute prin prezentul caiet de sarcini  trebuie: 

 

 Ca producatorul aplicatiilor de semnare să fie certificat în conformitate cu standardul 

ISO 27001 pentru Sistemul de Management al Securităţii Informaţiilor (SMSI). Această 

certificare trebuie să fie realizată de un organism de certificare recunoscut internaţional 

in unul dintre urmatoarele domenii: servicii de certificare digitala, implementare sau 

suport 

 Producatorul aplicatiilor de semnare sa puna la dispozitia beneficiarului un serviciu 

specializat (folosind On-line Certificate Status Protocol – OCSP- descris in RFC 2560) 

pentru verificarea validitatii certificatelor in timp real; acest serviciu trebuie sǎ fie indicat 

şi în conţinutul certificatului.  

 

Aplicaţiile software utilizate în procesul de semnătură digitală trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii : 
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• sa respecte standardul RFC 2630 (Crytpographic Message Syntax) 

• sa permita crearea atat de semnaturi digitale cat si de contra-semnaturi asociate 

(cf. RFC 2630.). Acest lucru este necesar in implementarea unor fluxuri 

organizaţionale in cadrul sistemului Beneficiarului. 

• să poata utiliza, în cadrul procesului de criptare, certificate digitale atât din 

depozite locale cât şi de pe servere LDAP  

• să fie interoperabile cu dispozitivele de tip smart card folosind interfaţa 

PKCS#11 

• să permită semnarea sau criptarea mesajelor electronice în conformitate cu 

standardul S/MIME v.3 

• sa permita semnarea electronica a documentelor asigurand totodata 

implementarea unui mecanism de tip „semnezi ceea ce vezi” care presupune 

transpunerea informatiilor ce trebuiesc semnate intr-un format digital de tip 

imagine (de exemplu tiff, jpeg, bmp) pe care sa poata fi aplicate diverse filtre de 

culoare in vederea depistarii textului ascuns, care sa nu permita executarea de 

macrouri sau alte coduri care sa modifice datele pe care utilizatorul le 

vizualizeaza pe document inainte de semnare si crearea semnaturii pe aceasta 

forma 

• sa permita crearea unor profile de lucru diferite in funcţie de necesităţile de 

securitate ale beneficiarului 

• sa fie certificate la nivel national de catre ORNISS ca produse de securitate 

informatica 

• validarea semnăturii digitale să poată fi realizată prin cel puţin două din cele trei 

metode enumerate: 

 local; 

 prin accesarea unui server de tip LDAP; 

 prin folosirea unui serviciu specializat de tip OCSP. 

 să utilizeze algoritmi şi standarde comune pentru: 

• generarea cererilor de certificat: standardul PKCS #10; 

• semnarea cererilor de certificate: algoritmul RSA pentru semnătura 

digitala si algoritmul SHA1 pentru calculul rezumatului mesajului; 

• eliberarea de certificate digitale conforme cu standardul X.509 v3; 

• gestionarea certificatelor: standardele PKCS #7 

 sǎ permitǎ realizarea de cereri de revocare direct de cǎtre utilizatori pe baza unei 

parole de acces stabilite la momentul emiterii certificatului 
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 sa puna la  dispozitia Beneficiarului a unei aplicatii gratuite care sa permita 

utilizatorilor finali, atat vizualizarea cat si validarea semnaturii electronice asociate 

fisierelor semnate electronic. Aplicatia gratuită trebuie sa poată valida atât fişiere 

semnate electronic în format anvelopat cât şi ca semnătură detaşată în sensul 

RFC2630. 

 

Este obligatorie ca, la cererea Beneficiarului, ofertantul să poată face o prezentare 

demonstrativă asupra modului îndeplinirii de către soluţiile propuse a caracteristicilor 

minime solicitate.  

 

Instalare si instruire : 
Solutia antivirus va fi instalata de catre reprezentatii producatorului antivirus pe toate 
statiile de lucru si serverele specificate. 
 
Furnizorul va prezenta un contract in original intre el si producatorul solutiei antivirus 
pentru serviciile de instalare, configurare , instruire si  mentenanta pentru cazul acestui 
proiect. 
Politica de actualizare a semnaturilor  se va face de asemenea maniera astfel incat sa nu 
se produca blocaje la nivelul locatiilor sau sa necesite costuri suplimentare. 
 
La solicitarea beneficiarului producatorul solutiei antivirus trebuie sa puna la dispozitie o 
platforma online prin care sa se sustina sesiunile de instruire la distanta. 
In urma sesiunilor de instruire producatorul solutiei antivirus trebuie sa puna la dispozitia 
cursantilori beneficiarului posibilitatea de a fi certificati in vederea utilizarii produselor 
antivirus in cadrul retelei SNR. 
 

Licentierea produselor, instalarea, configurarea, suportul tehnic si mentenanta acestora vor fi 
cotate pe o perioada de 1 an. 
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Contract de furnizare  
nr.______________data_______________ 

 
 
Preambul 
 

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul 
contract de furnizare de produse, între 
 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. cu sediul în Bucureşti, sector 
4, Şos.Olteniţei, nr. 103, telefon / fax  +40 31 500 3001 / +40 21 314 97 98, număr de 
înmatriculare J40/7677/1998, CIF RO10881986, cont IBAN 
RO32BTRL04301202882794XX, deschis la Banca Transilvania sucursala Unirea, 
reprezentată prin Dl. Marius POPENŢIU, Director General, în calitate de Achizitor, pe de o 
parte, 
 
şi  
……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  
...............................................  adresa sediu ………………… 
........................................................................ telefon/fax .......................................... număr 
de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont 
(trezorerie, bancă) .............................................................................................................. 
reprezentat prin ................................................................................................   (denumirea 
conducătorului) funcţia............................................... 
în calitate de furnizor, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul act  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le 
furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa 
tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin 
contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate 
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a 
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea 
produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului. 
g. destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera 
Internaţională de Comerţ (CIC). 
i. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
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asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu 
se specifică în mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul principal al contractului   
 
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze şi, după caz, să 
instaleze şi să întreţină .................................................(denumirea produselor şi 
cantitatea), în  perioada/ perioadele convenite, produsele definite în prezentul contract.  
 
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul contract.  
 
5. Preţul contractului şi modalităţi de plata 
 
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi a serviciilor accesorii prestate, 
este de ………. lei, sau după caz …….. euro, la care se adaugă ……… TVA. 
5.2 Plata se va face prin conturile achizitorului in maxim 60 zile de la recepţie, in periaoada 
24-31 ale lunii (conform OUG nr.34/2009), in baza facturii si a procesului verbal de 
acceptanţă a instalării.. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de ……. 
 (se înscrie perioada şi  data)   
6.2 . Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  .... 
( se înscrie data la care încetează contractul) 
 
7. Executarea contractului 
 
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data 
de  ...... 
(se precizează data la care intră în efectivitate contractul)  
 
8. Documentele contractului 
 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
(Se enumeră documentele pe care parţile le înteleg ca fiind ale contractului) 
 
9.  Obligaţiile principale ale furnizorului 
9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele 
prezentate în propunerea tehnică.  
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9.2. Livrarea, instalarea si configurarea produselor se va face in maxim  30 de zile 
lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului. Perioada de licentiere este 1 an de la 
data semnarii de catre beneficiar a procesului verbal de acceptanta a instalarii. 
9.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legatură cu produsele achiziţionate, şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 

 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit. 
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul 
convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin 
respectarea prevederilor legale. 
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată) 
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de 
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plăţii. Imediat 
după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai 
scurt timp posibil. 
 
11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
 
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului. 
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)  
11.2 - În cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o 
sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. 
(se precizează aceiaşi cotă procentuală prevazută la 11.1 pentru fiecare zi/saptamână de 
întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor) 
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil ţi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat 
şi de a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 
despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale 
a contractului. 

 
 
 

Clauze specifice 
 
12. Garanţia de bună execuţie a contractului 
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12.1 - (1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de ……., pentru perioada …… şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a 
contractului.  
( se precizează modul de constituire, cuantumul şi  perioada de constituire a garanţiei de 
bună execuţie) 
12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de 
începere a contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de 
bună execuţie. 
12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu 
întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract.. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia 
de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate.    
12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie …… în termen de ….. 
de la îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
( se precizează modul de restituire şi termenul)   
12.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.  
 
13. Recepţie, inspecţii şi teste 
 
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele 
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract. 
13.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a 
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la 
prezentul contract.  
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor 
săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 
13.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor 
face la destinaţia finală a produselor.  
(se precizează destinaţia finală a produselor)  
13.4 - Constatarea de deficienţe  sau neconcordanţe între caracteristicile tehnice şi 
funcţionale ale  produsului  livrat şi instalat şi cerinţele tehnice din caietul de sarcini atrage 
după sine înlocuirea produsului software antivirus sau actualizarea acestuia, în termen de 
48 ore de la constatarea deficienţelor. 
13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va 
fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, 
cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la 
destinaţia finală. 
13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.  
 
14. Ambalare şi marcare 
 
14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, 
fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la 
temperaturi extreme, la soare şi la precipiţaţiile care ar putea să apară în timpul 
transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia 
finală. 
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în 
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi 
absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
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14.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul său din afara pachetelor va 
respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele 
suplimentare.  
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare 
cerute de către achizitor) 
14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare 
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) ramân în proprietatea achizitorului. 
 
15.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
 
15.1 -  Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor 
respectând: 
 a) datele din graficul de livrare, şi 
 b) termenul comercial stabilit; 
după primirea ordinului de începere.  
15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat 
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul 
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încarcare şi locul de descărcare. 
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: 
(se precizează documentele care vor însoţi produsele) 
15.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total 
se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul 
autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor recepţia produselor.  
 
16. Asigurări 
 
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract 
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, 
în funcţie de termenul comercial de livrare convenit.  
(se precizează termenul comercial de livrare) 
 
17. Servicii  
 
17.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi 
serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. 
17.2. -  Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, 
cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie 
asumată prin contract. 
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor) 
 
18. Perioada de garanţie acordată produselor 
 
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi 
structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate 
produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, 
materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul e cerut în 
mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca 
acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare. 
18.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în 
propunerea tehnică.  
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(se precizează perioada de garanţie acordată produselor) 
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi 
instalarea acestora la destinaţia finală. 
18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 
18.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea 
sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 
Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază 
de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.  
(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului) 
18.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi 
spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 
 
19. Ajustarea preţului contractului 
 
19.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor 
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
19.2 - Preţul contractului se actualizează utilizând formula de ajustare convenită. 
(se precizează formula de ajustare)  
 
20. Amendamente  
 
20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 
 
21. Subcontractanţi 
 
21.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a 
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 
21.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract. 
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului. 
 
22. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
 
22.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele 
înscrise în graficul de livrare. 
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22.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare 
sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; 
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul 
parţilor, prin act adiţional. 
22.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de 
executie, orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi furnizorului. 
 
23. Cesiunea  
 
23.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin 
contract, fară să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.  
 
24. Forţa majoră 
 
24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
24.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
24.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
25. Soluţionarea litigiilor 
 
25.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau 
în legatură cu îndeplinirea contractului. 
25.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie 
de către instanţele judecătoreşti din Romania.  
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor) 
  
27 Limba care guvernează contractul 
 
27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
28. Comunicări 
 
28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail 
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
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29. Legea aplicabilă contractului 
 
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

Părâţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte.     
( se precizează data semnării de către părţi) 
 
          Achizitor                      Furnizor 
    ............................             .............................. 
(semnătura autorizată)                 (semnătura autorizată) 
   LS             LS 
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