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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:România 

Persoana de contact: Georgeta 
Neagu 
 

Telefon: 021 307 30 74; 

E-mail: georgeta.neagu@radiocom.ro 
 

Fax: 021 307 3666 

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 (specificaţi)   
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 
(specificaţi)_Radiocomunicaţii______________ 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante    
       DA □         NU■ 
 
Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 ■ la adresa mai sus menţionată,de luni până joi între 

orele 08.30-16.00 si vineri între orele 08.30-14.30. 
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)  

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări  Data:26.04.2011  
Ora limită : 16.00 
Adresa : mai sus menţionată 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : 27.04.2011 ora :16.00 
 Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie: 
 
Denumire: Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 
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Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3 
Localitate: Bucureşti                                           Cod poştal:  0300084  
Ţara: România 
E-mail:  office@cnsc.ro                                                   
Telefon/fax:  +4(021)3104642 / +4(021)3104642 
Adresă internet: www.cnsc.ro  

 
I.c.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 ■ 
Dacă DA, faceţi referire la proiect/program 

 
 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: 
   Furnizare de licenţe pentru soluţia integrată de protecţie la atacuri informatice 
şi software maliţios pentru staţiile de lucru din cadrul reţelelor locale a Direcţiilor 

Regionale 
 

II. 1.2) Denumire contract, locul de livrare  
Sediul Central al ACHIZITORULUI din Şos. Olteniţei 103, Sector 4, Bucuresti  
(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 □ 
 
(Se specifică din care 
categorie  de servicii aparţine 
obiectul contractului: fie din 
Anexa 2A , fie din Anexa 2B)  

Principala locaţie  
 

Principalele locuri de 
livrare: 
Sediul Central al 
ACHIZITORULUI din 
Şos. Olteniţei 103, 
Sector 4, Bucuresti 
Cod CPV: 48761000-0 
 

Principalul loc de prestare: 
 
 

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică: ■                        
Încheierea unui acord cadru:   □ 
II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică  
ani □□                 12 luni          zile □□ (de la atribuirea contractului)  
sau 
începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/) 
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)    Nu e cazul  

mailto:office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro/


Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ 
Nr. □□□  
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 

 
Acordul cadru cu un singur operator      □ 

Durata acordului cadru:  
 Durata în ani □□    sau luni          □□□ 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru 
   DA  □               NU □ 

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) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări : 
 Conform caietului de sarcini 
 
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  
(dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele  
(dacă DA, descrieţi) 

 
 
       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 □  
 
Dacă DA, 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; 
5 
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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; 
- Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii cu modificările şi completările ulterioare, 
- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare 
la licitaţii cu ofertă independentă.    
 
 
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. 
Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 180 şi 181  
 
Solicitat   ■                         Nesolicitat  □ 

1) Se va prezenta o declaraţie pe proprie 
răspundere, completată în conformitate cu 
Formularul F1, prezentat în sectiunea 
„Formulare şi modele” din cadrul 
Documentaţiei de atribuire. 
2) Se solicită prezentarea de certificate 
constatatoare, în original sau copie 
legalizată, privind îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a taxelor şi impozitelor la bugetul 

• Licitaţia electronică se va desfăşura într-o rundă,  
• 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; 
 
 

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

Ofertanţii pot vedea numărul de participanţi înscrişi la licitaţie: 
DA  X                                      NU  □ 
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general consolidat (bugetul de stat si local), 
emise cu cel mult 30 zile înainte de data 
limită de depunere a ofertei sau echivalent 
pentru operatorii economici străini. 
Impozitele şi taxele pentru care s-au 
acordat înlesniri la plată (amânări, 
eşalonări, compensări, ...) de către 
organele competente, nu se consideră 
obligaţii exigibile de plată, în măsura în 
care s-au respectat condiţiile impuse la 
acordarea înlesnirilor.  
3) se solicita declaraţie pe propria 
răspundere prin care se certifică faptul că 
participarea la aceasta procedura  este 
făcută în concordanţă cu regulile de 
concurenţă-Certificat de participare la 
licitaţie cu ofertă independentă- 
Formularul F8 prezentat în sectiunea 
„Formulare şi modele”. 

  
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Persoane juridice/fizice române 
 

Solicitat   ■        Nesolicitat  □ 

Se solicită 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, din care sa 
reiasa: 

- în obiectul de activitate: lucrari de 
construcţii şi reparaţii  

- autorizarea activităţilor de mai sus, 
specifice pentru realizarea obiectului 
contractului care va fi atribuit în urma 
prezentei proceduri.   

          - nu sunt înscrise menţiuni cu privire la 
aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, sau că societatea  se află în 
incapacitate de plată. 

Persoane juridice /fizice străine 
 

Solicitat □       Nesolicitat  ■ 

Documente care dovedesc o forma de 
înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct 
de vedere profesional. Documentele emise in 
alta limba decat limba romana vor fi insotite de 
traducerea legalizată in limba romana. 

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

financiară 
 Solicitat    □         Nesolicitat  ■ 

1. Se va prezenta Formularul F2 - Informaţii 
generale din sectiunea „Formulare si modele” 
completat corespunzător. 
 
Media cifrei de afaceri a ofertantului pentru 
ultimii 3 ani financiari (2008, 2009, 2010) 
trebuie să fie de minim 800.000 Ron. 
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2. Ofertantul va prezenta bilanţurile contabile 
aferente exerciţiilor financiare 2008, 2009, 
2010, vizate şi înregistrate de organele 
competente în condiţiile art. 185 din OUG 
nr.34/2006, cu toate completările şi 
actualizările ulterioare.  
Acestea trebuie să fie prezentate în copie 
certificată pentru conformitate cu originalul. 
Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traduceri 
legalizate în limba română ale documentelor 
solicitate mai sus. 
În cazul în care există incertitudini sau 
neclarităţi în ceea ce priveşte documentele 
prezentate, autoritatea contractantă are dreptul 
de a solicita detalii, precizări sau confirmări 
suplimentare atât de la candidatul în cauză, 
cât şi de la autorităţile competente care pot 
furniza informaţii în acest sens. În cazul în 
care oferta este depusă de o asociere, 
fiecare membru asociat va prezenta aceste 
documente. 

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
Informaţii privind  capacitatea tehnică 
 Solicitat    ■         Nesolicitat  □ 

1) Ofertantul trebuie sa completeze 
Formularul F4 – Declaraţie privind lista 
principalelor furnizări de produse/prestări 
de servicii în ultimii 3 ani şi Anexa 
Formularului F4, din Secţiunea II Formulare 
- original; 
 
Pentru fiecare contract similar menţionat în 
Anexa Formularului F4 se va completa 
Formularul ..... - Experienţa Similară din 
Secţiunea II Formulare – original şi se vor 
ataşa documente suport (copii  după  
contracte, recomandări/ 
acceptante/documente constatatoare) care 
vor conţine obligatoriu date referitoare la: 

a) beneficiarul contractului; 

b) tipul serviciilor/activităţilor prestate; 

c) perioada în care s-a realizat 
contractul; 

d) valoarea contractului; 

e) modul de îndeplinire a obligaţiilor 
contractuale pe parcursul derulării 
contractului respectiv. 

2) Ofertantul trebuie sa prezinte autorizare in 
original din partea producatorului pentru 
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toate produsele si serviciile care fac obiectul 
procedurii de achizitie, emisa special pentru 
revanzarea produselor si realizarea 
activitatilor de suport solicitate în această 
procedură. 
 
3) Ofertantul va face dovada că dispune de 
cel putin 2 persoane care vor asigura 
intervenţiile periodice şi la cerere si care 
trebuie să fie certificate de Producătorul 
soluţiei software (se vor prezenta CV-uri si 
copii dupa diplome pentru cel putin 2 
ingineri). 
 
4) Ofertantii vor prezenta un acord cu 
producatorul solutiei de antivirus in vederea 
realizarii tuturor activitatilor de suport 
aferente interventiilor on-site. 

 
Standarde de asigurare a calitatii 

Solicitat    ■         Nesolicitat  □ 
1) Prezentarea documentelor emise de 
organisme naţionale sau internaţionale 
acreditate care confirmă certificarea 
sistemului de management al calităţii 
(original sau copie legalizată), respectiv ISO 
9001 sau certificat echivalent) 
2) 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 
 

Informaţii privind subcontractanţii 
Solicitat ■       Nesolicitat □ 

 Dupa caz, se va completa corespunzator 
Formularul F5. 
In cazul în care nu există subcontractanţi se 

va completa formularul cu menţiunea „Nici o 
parte din contract nu este îndeplinită de 
subcontractanţi”. 
 

Informaţii privind asocierea 
 

Solicitat ■       Nesolicitat □ 

Operatorii economici au dreptul de a se 
asocia cu scopul de a depune oferta 
comuna. Într-o astfel de situaţie se va 
prezenta acordul de asociere din care vor 
rezulta cel puţin următoarele:  
• faptul că asociaţii sunt responsabili 
solidar şi nelimitat de executarea 
contractului; 
• nominalizarea liderului asociaţiei; 
• comunicările se vor face cu liderul 
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asociaţiei; 
• plăţile se vor face către liderul 
asociaţiei; 
• partea/părţile din contract care 
urmează să fie îndeplinită/îndeplinite de 
fiecare asociat în parte.  
 
Notă: 
 
În cazul asocierii unui grup de operatori 
economici, îndeplinirea cerinţelor privind 
situaţia economico – financiara precum şi 
capacitatea tehnico – economică se 
demonstrează prin luarea în considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului, scop în 
care asociaţii au obligaţia de a depune 
documentele relevante menţionate la 
punctele V.3. – V.4. din care să rezulte 
îndeplinirea cerinţelor respective. 
 
 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba romana.  
VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile respectiv pana  la data de 

29.06.2011 
VI.3) Garanţie de participare 
Solicitat ■                        Nesolicitat □ 

Cuantumul garanţiei de participare: 5.000 
lei. 
- Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare: cel putin pana la data de 
29.06.2011 
Modul de constituire a garanţiei de 
participare: instrument de garantare emis in 
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.  

Garanţia de participare se poate constitui şi 
prin ordin de plată, care trebuie să conţină 

următoarea precizare: “Garanţie de 
participare la procedura de achiziţie de 
„”licenţe pentru soluţia integrată de 
protecţie la atacuri informatice şi 

software maliţios pentru staţiile de lucru 
din cadrul reţelelor locale a Direcţiilor 

Regionale” 
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Suma precizată mai sus, respectiv 
5.000 lei, se va depune în contul 
Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii 
SA, deschis la BCR – Sucursala Unirea.
Număr cont:  
RO64 RNCB 0082 0435 6984 0003 
Cod Fiscal: RO10887986. 
Restituirea garantiei de participare se 
realizeaza conform prevederilor art.88 
din HG 925/ 2006. 

 
Autoritatea contractanta are dreptul de a 
retine garantia de participare in cazurile 
prevazute la art.87 din HG 925/ 2006. 
 
În cazul în care garanţia de participare se 
constituie sub formă de scrisoare de 
garanţie, se va utiliza modelul din 
Formularul F6.  

V.4) Prezentarea documentelor 
 

1.Neprezentarea propunerii tehnice si /sau 
financiare are ca efect descalificarea 
ofertantului. 
2. Necompletarea documentelor in 
termenul solicitat de autoritatea 
contractanta  are ca efect respingerea 
ofertei ca inacceptabila  
3. Ofertantii au obligatia de a semna si 
numerota  fiecare pagina a ofertei precum 
si de a insoti oferta cu un Opis  al 
documentelor prezentate. 

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Informaţiile din propunerea tehnică vor fi 
prezentate astfel încât să fie posibilă 
identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu 
specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini. 
Toate cerintele din Caietul de sarcini sunt 
obligatorii.  

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Se va prezenta Formularul F7 in care  se 
va completa “totalul” din Formularul F7a 
prezentat in sectiunea „Formulare si modele” 
din cadrul documentatiei de atribuire. Oferta 
financiara va fi prezentata in LEI, preţul va 
ramane ferm pe toata perioada de derulare 
a contractului.  

Perioada de valabilitate a propunerii 
financiare: cel putin până la data de 
29.06.2011 
Paritatea leu/alta valuta va fi cea 
comunicata  de BNR  pentru data de 
21.04.2011. 
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VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

1.  Adresa la care se depune oferta: 
SOCIETATEA NATIONALA DE 
RADIOCOMUNICATII S.A, Şos. Olteniţei 
nr. 103,  sector 4, cod 041303, Bucuresti, 
Romania  Telefon: 307.30.01; fax: 
314.97.98 
2.  Termenul limita de depunere a ofertelor: 
29.04.2011.ora 11:00 (ora locală) 
3.  Oferta se va prezenta in limba romana, 
in forma scrisa, in original si una copie. In 
eventualitatea unei discrepante intre 
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 in 
procedura de atribuire a contractului. 
Orice stersatura, adaugire, interliniere sau 
scris peste cel dinainte sunt valide doar 
daca sunt vizate de catre persoana / 
persoanele autorizata/autorizate sa 
semneze oferta . 
Documentele de calificare, propunerea 
tehnica si propunerea financiara, in original 
si copie, se vor prezenta in plicuri distincte, 
marcate corespunzator, care se vor 
introduce la randul lor in doua plicuri 
separate, pe care va fi marcat ORIGINAL si 
respectiv COPIE. Plicurile sigilate, vor fi 
introduse intr-un plic care va avea inscrise 
numele si adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea ofertei ,fara a fi 
deschisa, in cazul in care oferta respectiva 
este declarata intarziata, si la randul sau 
acest plic,  va fi introdus intr-un plic 
exterior, netransparent si inchis 
corespunzator, pe care va fi inscrisa adresa 
SOCIETATII NATIONALE DE 
RADIOCOMUNICATII  si  urmatorul text: 
« A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 
29.04.2011 ora 12:00 ». 
 
Alături de plicul în care se află oferta, se 
vor prezenta distinct următoarele 
documente: 
 1.Scrisoare de înaintare (Formularul F9); 
2.Declaraţie de încadrare în categoria IMM, 
conform Legii 346/2004, în cazul în care 
operatorul economic constituie garanţia de 
participare în cuantum de 50% din suma 
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precizată în secţiunea VI. (Formularul 
F3). 

3.Imputernicire prin care reprezentantul 
este autorizat să angajeze operatorul 
economic în procedura de atribuire.   
4. Garanţia de participare la procedură. 
 

VI.7) Data limită de depunere a ofertei 29.04.2011 ora 11:00 
V.8) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

a. Retragerea sau modificarea ofertei este 
permisa numai inainte de data limita de 
depunere a ofertelor. 
b. Oferta depusa la o alta adresa a 
autoritatii contractante decat cea stabilita 
se returneaza nedeschisa.  

c. Oferta depusa dupa data si ora limita de 
depunere stabilita se returneaza 
nedeschisa. 

V.9) Deschiderea ofertelor  Deschiderea ofertelor se va face la data de 
29.04.2011 ora 12:00 la sediul autoritatii 
contractante:  
SOCIETATEA NATIONALA  DE 
RADIOCOMUNICATII, Şos. Olteniţei 
nr.103, sector 4, Bucuresti, Romania. 
Telefon:021/307.30.01; fax:021/314.97.98. 
 

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VII.1) Preţul cel mai scăzut                                             ■  
VII.2) Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic     □ 

 
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordine 
descrescatoare a pretului  

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu se 
incadreaza in specificatiile tehnice solicitate prin caietul de sarcini chiar daca aceasta are 
pretul cel mai mic. 
 Preţurile care se compară sunt preţurile totale ale ofertelor, fără TVA, pentru 
livrarea produselor la Sediul Central al ACHIZITORULUI din Şos. Olteniţei 103, Sector 4, 
Bucuresti, preţurile se prezintă de către ofertanţi în formularul de ofertă nr.7. 

 
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 
 
VIII.1 Ajustarea  preţului contractului  
              
          DA □                 NU ■ 
 

 
 

Nu 

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

Dacă DA, se vor preciza: 
- cuantumul garanţiei de bună execuţie: 
5% din pretul  contractului fara TVA 
- modul de constituire a garanţiei de bună 
execuţie: instrument de garantare emis in 
conditiile legii de o societate bancara ori 
de o societate de asigurari. 



14 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA II 
 
 

FORMULARE 
 

SI 
 

MODELE 
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Formularul F1 
   Operator Economic 
.......................... 

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 F2 
 
        OFERTANTUL 
  _____________________ 
       (denumirea/numele) 

 
 

INFORMAŢII GENERALE 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. 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:..................... 

 
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 

(numărul înmatriculare/inregistrare, data) 
7. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
      8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 

9. Principala piaţă a afacerilor . 
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 

 
 

Anul 
Cifra de afaceri anuală  

(la 31 dec.) 
lei 

Cifra de afaceri anuală  
(la 31 dec.) 

echivalent euro 
2008   
2009   
2010   
Media 
anuală  

  

 
 

 
 
 
 

                                                                                            Operator economic, 
                                                                                               ........................... 
                                                                                        (semnătură autorizată)    
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        Formular  F5 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

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

 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................,  
                      (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/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 in Şos. Olteniţei 103, sector 4, 
Bucureşti 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, 
                                       
         ………… ………………. 

                                                                       
            
    (semnatura autorizată ) 
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Nr. 
Crt. 

Denumire subcontractant Partea/părţile din 
contract ce urmează a 

fi subcontractante 

Acord subcontractor 
cu specimen de 

semnatură 
    
    
    

 
 
 

Operator economic, 
             

  ...................... 
             

  (semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

   Formular F7 
      Operator economic 
    _________________ 
     (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
    Către  
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA, cu sediul inŞos, Olteniţei 103, 

sector 4, Bucuresti 
 
    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 _________________ 
(denumirea produselor), pentru suma de _______________lei (suma în litere şi în cifre, 
precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia produselor, la care se adaugă taxa pe 
valoarea adăugată în valoare de ________lei (suma în litere şi în cifre.) 
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm 
produsele în termenul prevazut in angajamentul 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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Formular F7a 
 
 
 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 
 pentru produse  

 
 

     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                     (semnatura autorizata) 
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Formular Nr. F4 
 
 
      Operator economic 
    _________________ 
     (denumirea/numele) 
 

 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................ 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/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 

contractul
ui 
 

 
Cod 
CPV 

 
Denumirea/ 

numele 
beneficiarulu
i/ clientului 

Adresa 

 
Calitatea 
furnizorul

ui *)  

 
Preţul total 

al 
contractulu

i  

 
Procent 
îndeplin

it de 
furnizor 

% 

 
Cantit

. 
(U.M.) 

 
Perioada 

de derulare 
a 

contractulu
i **) 

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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

Formularul F8 
 

 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) 
 
 
 
 

 
 
 
 



24 

   Formularul F9 
 
 

OPERATORUL ECONOMIC 
___________________ 
(denumire / sediu ) 
 

 Înregistrat la sediul autorităţii contractante  
nr._________data___________ora_____ 

 
 
 
 

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 invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind 

aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedură) pentru atribuirea 

contractului _________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) vă transmitem alăturat: 

Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr 

de ________ copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________      

                                                                               
 

          Cu stimă, 

 
Operator economic, 
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Formularul F3 
 
 

DECLARAŢIE 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

 
  I. Date de identificare a întreprinderii 
  Denumirea întreprinderii 
............................................................................ 
  Adresa sediului social 
............................................................................ 
  Cod unic de înregistrare 
............................................................................ 
  Numele şi funcţia 
............................................................................ 
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
           
  II. Tipul întreprinderii 
  Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
  - Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din 
situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără 
anexa nr. 2. 
  - Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 
  - Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 
conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 
           
  III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 
.......................................................................... 
Exerciţiul financiar de referinţă‚                                         
...........................................................................´ 
Numărul mediu anual de          Cifra de afaceri anuală netă            Active totale   
         salariaţi                                      (mii lei/mii €)                            (mii lei/mii €) 
................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul                                    �  Nu 
financiar anterior, datele financiare au                                            �  Da (în acest caz se 
înregistrat modificări care determină încadrarea                             va completa şi se va 
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv                                    ataşa o declaraţie 
microîntreprindere, întreprindere mică,                                           referitoare la exerciţiul   
mijlocie sau mare).                                                                          financiar anterior) 
 
 
                                                                                                                   
  Semnătura .......................................................... 
            (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte 
                               întreprinderea) 
           
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea. 
          
  Data întocmirii ...................... 
  Semnătura ............................ 
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     Formularul F6 
 
  BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 
      ______________ 
           (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANŢIE  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 
 
 
                Către,  
         SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
         Şos. Olteniţei, nr.103, cod 041303, sector 4, Bucureşti  
                            
 
     Cu privire la procedura .........................., noi ________ (denumirea bancii), avand 
sediul înregistrat la _______ (adresa bancii, societatii de asigurări), ne obligăm faţă de 
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA să plătim suma de 
___________ (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisă si fără ca aceasta să aibă 
obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea 
contractantă să specifice că suma cerută de ea si datorată ei este din cauza existenţei 
uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 
    a) ofertantul __________ (denumirea/numele) si-a retras oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilită căştigătoare, ofertantul ____________ (denumirea/numele) nu 
a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilită căştigătoare, ofertantul _________ (denumirea/numele) a 
refuzat să semneze contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertei. 
 
    Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de _______________ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Parafată de Banca /Societatea de asigurări____ (semnatura autorizată) în ziua __ luna _ 
anul___. 
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SECŢIUNEA III 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 
Cerinţe generale 
 
Situaţia curentă 
 
Societatea Nationala Radiocomunicatii SA (SNR) are implementate produsele de 
securitate informatica din suita BitDefender în vederea utilizării unor mecanisme eficiente 
de securitate, capabile sa protejeze infrastructura de diverse amenintari informatice.  
 
Produsele achizitionate au vizat atat statiile de lucru si laptop-urile din cadrul institutiei cat 
si o serie din platformele functionale critice, precum cele de mesagerie electronica, portal 
sau gateway-uri. 
 
Suita de securitate beneficiaza de o consola unica de administrare ce integreaza toate 
tehnologiile de securitate implementate, pentru administrarea centralizata si facila a 
statiilor de lucru si a serverelor protejate. Serviciile de suport si mentenanta directe din 
partea producatorului au permis remedierea incidentelor aparute, actualizarea produselor 
la ultimele versiuni cat si livrarea de noi semnaturi anti-virus, fara costuri suplimentare pe 
durata contractului de suport.  
 
In contextul informatic actual, in care atacurile virale devin tot mai agresive, serviciile de 
suport si mentenanta asigura o interfata directa cu producatorul solutiei in vederea 
descarcarii ultimelor semnaturi de virusuri cat si a antidoturilor asociate. Orice solutie de 
securitate, chiar si cele ce se bazeaza pe multiple tehnologii de detectie si inlaturare a 
amenintarilor, isi pierd semnificativ nivelul de eficacitate atunci cand nu mai beneficiaza de 
actualizarile de securitate oferite de catre producatorul solutiei, lasand sistemele critice si 
utilizatorii vulnerabili in fata amenintarilor noi. 
 
Prin prezentul caiet de sarcini, Societatea Nationala Radiocomunicatii (SNR) doreste 
achiziţionarea de produse şi servicii de suport/mentenanta pentru urmatoarele produse de 
securitate: 
 

 BitDefender Client Security 
 BitDefender Security for Mail Servers 
 BitDefender Security for SharePoint 
 BitDefender Security for ISA Servers 

 
 
Cerinte privind serviciile de suport necesare 
 

Solutie antivirus 
Serviciile de suport si mentenanta ofertate pentru produsele de securitate implementate in 
cadrul institutiei trebuie sa satisfaca in mod obligatoriu urmatoarele cerinte: 
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• Se vor efectua interventii fizice la sediul central din Bucuresti si remote printr-o 
aplicatie real time si securizata in sediile din teritoriu 

• Avertizări prin e-mail asupra apariţiei noilor viruşi 
o Mesaje de alertă în cazul apariţiei unor noi viruşi distructivi sau cu potenţial 

mare de răspândire rapidă 
o Posibilitatea de a trimite aceste avertizări şi la partenerii achizitorului pe baza 

unor adrese de e-mail furnizate de acesta 
 

• Actualizarea bazei de semnaturi antimalware, antispam si a motoarelor de scanare  
pe toata perioada de valabilitate a licentelor via internet, atat pe serverele de 
actualizare ale solutiei cat si pe site-ul web al Producatorului. 
 

• Actualizarea versiunii de produs accesibila  pe toata perioada de valabilitate a 
licentelor via internet, atat pe serverele de actualizare ale solutiei cat si site-ul web 
al Producatorului 
 

• Actualizarea generatiei de produs – pe toata perioada de valabilitate a licentelor 
beneficiarul va putea utiliza fara costuri suplimentare toate noile generatii de 
produse lansate de catre Producator. 
 

• Accesul la un centrul de securitate care sa contina:  enciclopedie viruşi, utilitare 
gratuite, scanare online, raport activitate viruşi, stiri securitate, etc. 
 

• Mesaje de urgenta , in limba romana, trimise de catre Producatorul solutiei antivirus 
la o adresa de mail prestabilita de Beneficiar. Mesajele de alerta vor fi trimise in 
cazul aparitiei unor noi virusi distructivi sau cu potential mare de rapandire rapida. 
 

• Suport tehnic online prin “Baza de cunoştinţe” (Knowledge Base), forum de discuţii, 
tutoriale video, non stop, in limba romana. Serviciul va fi la dispozitia institutiei 
24/24 ore, 7/7 zile pe saptamana, inclusiv in weekend si zilele de sarbatoare legale. 
 

• Suport tehnic  prin e-mail (formular de contact) si telefon, in limba romana, oferit de 
o echipa special dedicata furnizarii acestui serviciu. 
 

• Pentru orice malware pe care solutia antivirus nu il identifica si dezinfecteaza/sterge 
se va livra antidotul intr-un termen rezonabil de la trimiterea unei mostre a virusului 
catre laboratorul producatorului. 
 

• Newsletter Tehnic : noutăţi legate de produse şi securitate  trimise catre 
responsabilii Beneficiarului la o adresa de mail pe care o stabileste Beneficiarul  
 

• Timp mediu de raspuns sub 2 ore pentru suportul tehnic prin e-mail (timpul de 
raspuns reprezinta timpul scurs de la momentul sesizarii initiale/emailului de 
clarificari a Beneficiarului pana la momentul primirii raspunsului email  
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• Asistenţă de la distanţă (remote) sau la faţa locului (on-site). Unul dintre specialistii 
propusi de ofertant se va conecta de la distanta sau va merge la sediul 
Beneficiarului, la solicitarea acestuia, pentru a oferi unul dintre urmatoarele tipuri de 
asistenţă: mentenanţa pentru solutiile antivirus sau asistenţă pentru diferitele tipuri 
de incidente (minore, majore, critice). Vor fi intocmite rapoarte constatatoare a 
situatiei gasite si a operatiunilor efectuate la fiecare interventie. 
 

• Inginer Suport Tehnic dedicat. Unul dintre specialistii propusi de ofertant va fi alocat 
special pentru relatia cu Beneficiarul. 
 

• Asistenţă la faţa locului (sau de la distanţă) in caz de incident si la instalare si 
configurare. Interventie la solicitarea Beneficiarului, in vederea escaladarii 
incidentelor de securitate anti-malware sau de produs aparute;  
 

• Cu prilejul fiecarei vizite se va incheia „Fişa de Intervenţie”, in 2 exemplare, cate 
unul pentru fiecare parte. Istoricul relatiei cu Beneficiarul si rezolvarea cerintelor 
specialistilor  furnizorului vor fi monitorizate prin centralizarea „Fişelor de Intervenţie 
” atat pe suport hartie, cat si electronic prin intermediul platformelor software 
specifice. 
 

• Inginerul de suport tehnic business (sau inlocuitorul acestuia) va avea 
responsabilitatea de a urmari toate cerintele specialistilor Beneficarului si de a ii 
informa asupra stadiului de rezolvare al acestora in termen de maxim 24 de ore de 
la receptionarea acestora, in scris, prin fax sau e-mail. 
 

• Serviciile de suport si mentenanta ofertate trebuie sa aiba o valabilitate de un an de 
zile, cu posibilitatea de prelungire in momentul expirarii contractului. 
 

• Serviciile de suport si mentenanta trebuie sa acopere urmatoarele produse de 
securitate ce au facut scopul licitatiei anterioare: 

- BitDefender Client Security pentru 500 de utilizatori 
- BitDefender Security for Mail Servers pentru 500 de utilizatori 
- BitDefender Security for SharePoint pentru 200 de utilizatori 
- BitDefender Security for ISA Servers pentru 150 de utilizatori 

 
• Inginerul de suport tehnic (sau inlocuitorul acestuia) are responsabilitatea 

interventiilor asupra produselor ofertate aflate in posesia Beneficiarului. In cazul in 
care acesta va constata modalitati de imbunatatire a politicii de securitate din cadrul 
retelei Beneficiarului, in afara de antimalware si antispam (ex.: referitoare la 
configurarea sistemelor de operare, pach policy, proceduri etc.), acesta va 
recomanda (cel mult) actiuni de intreprins pentru efectuarea acestor imbunatatiri. 
 

 Verificari lunare remote sau on-site ale modului in care produsele functioneaza in 
reteaua Beneficiarului.  
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Solutie de semnare electronica 
 
Servicii de suport si mentenanta pentru solutia de semnare electronica 
Solutia de semnatura electronica achizitionata in cadrul licitatiei anterioare corespunde 
setului de cerinte minime identificat la nivelul institutiei. Datorita valabilitatii limitate a 
certificatelor digitale calificate folosite in procesul de semnare electronica, SNR doreste 
atat prelungirea serviciilor de suport si a perioadei de valabilitate a certificatelor digitale 
calificate asociate kit-urilor livrate, cat si achizitionarea unui numar suplimentar de 10 kit-
uri. 
 
Certificate digitale 
Pentru a asigura continuitatea functionarii solutiei de semnatura electronica folosita in 
prezent, certificatele digitale calificate asociate trebuie recertificate in vederea prelungirii 
perioadei de valabilitate a acestora. Perioada de valabilitate solicitata pentru certificatele 
digitale calificate este de un an. 
 
Achizitionarea de kit-uri suplimentare pentru semnatura electronica – 10 bucati 
Solutia de validare a documentelor electronice precum şi de semnare digitala a acestora  
trebuie sa asigure următoarele cerinţe de securitate minime : 

• autenticitate, 

• integritate, 

• nonrepudiere. 

 

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

- 10 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: 

 

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

parole de acces stabilite la momentul emiterii certificatului 

 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.  
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CONTRACT  DE  FURNIZARE  
Nr. .................... din ..................  

 
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII SA, cu sediul în Bucuresti, Şos. 

Olteniţei 103, sector 4, telefon: 307 3001, fax: 314 9798, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/7677/1998, CIF RO 10881986, cont IBAN nr. RO32 BTRL 0430 
1202 8827 94xx deschis la Banca Transilvania - Suc. Unirii, capital social subscris şi 
vărsat la data de 08.12.2010 de 148.352.247,40 lei,  reprezentată prin  Dl. Cristian NIŢU, 
Preşedinte - Director General, denumită în continuare ACHIZITOR  

 
şi 
 
.............................................., cu sediul în : ............................................ inmatriculata 

la Registrul Comertului sub nr. ......................................., ........................................., capital 
social ......................,  cont IBAN nr : ............................. deschis .................................., 
reprezentată prin ........................, (funcţia) denumită in continuare: FURNIZOR, 

 
Au convenit încheierea prezentului contract de furnizare în următoarele condiţii: 
 

2. DEFINIŢII  
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
i.contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
ii.achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
iii.preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
iv.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; 
v.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; 
vi.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. 
vii.destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
viii.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 
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; 
ix.zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
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3. INTERPRETARE 
a. 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. 

b. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice 
daca nu se specifică în mod diferit. 

 
4. OBIECTUL CONTRACTULUI 
4.1.Obiectul contractului îl constituie furnizarea, respectiv vanzarea, livrarea de „Licenţe 
pentru soluţia integrată de protecţie la atacuri informatice şi software maliţios 
pentru staţiile de lucru din cadrul reţelelor locale a Direcţiilor Regionale” constând 
din soft cu servicii de instalare şi licenţă valabilă 1 an după cum urmează: 
 

Nr. crt Produs Număr 
licenţe 

1 BitDefender Client Security 500 
2 BitDefender Security for Mail Servers 500 
3 BitDefender Security for SharePoint 150 
4 BitDefender Security for ISA Servers 200 
5 Certificate securitate servere/admin/Token 10 
6 Servicii update - 

 
conform propunerii tehnice a Furnizorului 
 
4.2.ACHIZITORUL se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul contract pentru produsele şi serviciile prevazute în contract. 
 
5. VALOAREA CONTRACTULUI 
5.1.Valoarea totala a contractului este de ............................ lei (fara TVA) conform prezentului 
contract, la care se adauga TVA ............................ lei.    
 
6. INTRAREA ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI ŞI DURATA 
6.1.Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părţi şi produce efecte 
juridice (intră în efectivitate) după constituirea garanţiei de buna executie pe o perioada de 
12 luni. 
 
7. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
7.1. Plata se va efectua de catre ACHIZITOR cu ordin de plată în contul FURNIZORULUI 
sau în alt cont indicat expres de acesta, în termen de maxim 30 zile de la semnarea 
procesului verbal de acceptanţă care se încheie după furnizarea şi instalarea, în baza 
facturii şi a procesului verbal de acceptanţă încheiat la sediul central, după livrarea 
licenţelor şi prestarea serviciilor de instalare. 
7.2. Plata se consideră efectuată şi ACHIZITORUL eliberat de obligaţie în momentul 
debitarii contului sau. 
 
8.DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
8.1.Documentele contractului sunt: 

    a) Anexa 1 - propunerea tehnică;  
  c) Anexa 2 - propunerea financiară finală; 
    d) Anexa 3 - caietul de sarcini; 
  e) Anexa 4 – scrisoarea de garanţie de bună execuţie. 
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9.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI 
9.1.FURNIZORUL are obligatia de a constitui garantia de buna executie in termen de 10 
zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti contractante. 
Cuantumul acesteia reprezinta 5 % din valoarea contractului fara TVA, respectiv  
................................. lei şi se constituie sub formă de scrisoare de garantie de buna 
execuţie deschisă în favoarea SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE RADIOCOMUNICAŢII S.A. la 
o banca agreata de comun acord de partile contractante. 
9.2.Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul de 10 zile lucratoare de la 
semnarea contractului atrage rezolutiunea contractului, fara a mai fi necesara punerea in 
intirziere, interventia instantei si indeplinirea unei formalitati prealabile. 
9.3.ACHIZITORUL are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in 
limita prejudiciului creat, daca FURNIZORUL nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie 
ACHIZITORUL are obligatia de a notifica acest lucru FURNIZORULUI, precizand 
obligatiile care nu au fost respectate. Garantia de buna executie se elibereaza în termen 
de 14 zile de la data acceptarii prestarii serviciilor pe baza proceselor verbale de 
acceptanţă conform art. 7.1 din prezentul contract de catre ACHIZITOR. 
9.4.Garanţia tehnică a produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a 
contractului.  
 
10. STANDARDE 
10.1.Licenţele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 
FURNIZOR în propunerea sa tehnică. 
10.2.Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta 
standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. 
 
11. LIVRAREA SI TERMENUL DE LIVRARE 
11.1.Livrarea softului licenţiat  se va face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la 
intrarea în efectivitate a contractului, la Sediul Central a ACHIZITORULUI din Şos. 
Olteniţei 103, Sector 4, Bucuresti. 
11.2. Prestarea serviciilor de instalare se vor face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de 
la livrarea softului. 
 
12. RECEPŢIA 
12.1.Dacă vreunul din produsele recepţionate nu corespunde specificaţiilor, este defect, 
deteriorat, distrus, neconform cu oferta sau lipsă, ACHIZITORUL are dreptul de a notifica 
aceste aspecte, iar FURNIZORUL are obligaţia ca în termen de 15 zile de la notificarea 
ACHIZITORULUI pe cheltuiala sa şi fără a modifica preţul contractului: 
- să facă toate modificările necesare pentru ca echipamentele/produsele/bunurile să 

corespundă specificaţiilor tehnice, sau 
- să înlocuiască echipamentele/produsele/bunurilor refuzate 
- să completeze echipamentele/produsele/bunurile lipsă. 
12.2.Dreptul ACHIZITORULUI de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge 
produsele livrate, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost 
inspectate şi testate, cu sau fără participarea unui reprezentant al ACHIZITORULUI, 
anterior livrării acestora în România. 
12.3.Recepţia licenţelor şi a serviciilor de instalare se va face la Sediul Central al SN 
Radiocomunicaţii SA prin incheierea unui proces verbal de acceptanţă semnat de 
persoane autorizate în acest sens de către ambele părţi contractante, după furnizarea 
licenţelor şi prestarea serviciilor de instalare. 
 
13. INTÂRZIERI ŞI PENALIZĂRI 
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13.1.În cazul în care FURNIZORUL livrează licenţele sau prestează serviciile de instalare 
cu întârziere faţă de termenele de livrare şi prestare stabilite conform Art.11.1 şi Art.11.2 
din Contract, şi/sau nu le remediaza in termenele stabilite conform contractului, acesta 
este obligat la plata unor penalităţi de 0,10 % din valoarea bunurilor nelivrate/ 
neremediate, pe zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei, penalităţi care 
nu vor depăşi valoarea bunurilor nelivrate/ neremediate. 
13.2.Dacă ACHIZITORUL nu onorează factura în termen de 30 zile de la scadenţa 
stabilită conform prezentului contract are obligaţia de a plăti, ca penalităţi 0,10 % din 
valoarea facturii neachitate pe zi de întărziere pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiei, 
penalităţi ce nu vor depăşi valoarea facturată. 

  
14. CONFIDENŢIALITATEA CONTRACTULUI 
14.1.(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara 
acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
    (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea 
contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii 
necesare în vederea îndeplinirii contractului. 
14.2.O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă: 
    a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la 
cealaltă parte contractantă; sau 
    b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau 
    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
14.3.Partea care încalcă obligaţia de confidentialitate este obligată să plătească celeilalte 
părţi daune interese în cuantum de 4.000 EURO. 
14.4.Prezenta clauză produce efecte juridice pe o perioadă de 2 ani de la încetarea 
prezentului contract. 
 
15. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
15.1.FURNIZORUL are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
    a) 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 legătură cu produsele achiziţionate, şi 
    b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente. 
 
16. FORŢA MAJORĂ 
16.1.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
16.2.Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
16.3.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 
în termen de 48 de ore de la producere evenimentul de forţă majoră şi sa facă dovada prin 
certificatul emis de autoritatea competenta in termen de 5 zile de la notificarea 
evenimentului de forţă majoră.  
16.4.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
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17.ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
17.1.Contractul încetează: 
- prin acordul părţilor, 
- la momentul îndeplinirii obligaţiilor contractuale cu excepţia celor vizînd garanţiile 

echipamentelor/produselor/bunurilor, 
- rezilierea de plin drept a contractului fără intervenţia instanţei şi îndeplinirea unei alte 

formalităţi prealabile, în cazul în care oricare din părţi nu-şi execută sau îşi execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, daca partea in culpa nu a 
remediat aceste deficiente in termen de 30 de zile de la primirea notificarii in acest 
sens. In acesta situatie contractul inceteaza in termen de 15 zile de la primirea unei noi 
notificari privind rezilierea de catre partea care este in culpa. 

17.2.ACHIZITORUL îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în 
cel mult 15  zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură 
încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
17.3.În aceste condiţii FURNIZORUL are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului şi pentru cheltuielile efectuate în vederea îndeplinirii contractului, dovedite cu 
documente justificative. 
 
18. CESIUNEA 
18.1.FURNIZORUL are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al ACHIZITORULUI. 
18.2.Cesiunea nu va exonera FURNIZORUL de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract. 
 
19.AMENDAMENTE 
19.1.Orice modificare a prevederilor prezentului contract se poate face numai în baza 
acordului de voinţă al părţilor contractante, prin încheierea unui act adiţional.    
 
20. LITIGII 
20.1.Toate disputele referitoare la interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi 
rezolvate pe căi amiabile. Dacă acest lucru nu este posibil, competenţa de judecată 
aparţine instanţelor judecătoreşti de la sediul ACHIZITORULUI. 
 
21. ALTE CLAUZE 
21.1.Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. 
21.2.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
21.3.Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, 
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
21.4.Orice modificare a datelor de indentificare a unei din părţile contractante trebuie 
notificată în scris celeilalte părţi în termen de 10 zile de la producerea modificării sub 
sancţiunea inopozabilităţii acestora. 
21.5.Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Prezentul Contract a fost incheiat astăzi  ........................ 2011 în două exemplare 
originale , câte unul pentru fiecare parte contractantă, avînd aceeaşi forţă juridică. 
   
 Pentru si in numele      Pentru si in numele 
 ACHIZITORULUI,      FURNIZORULUI, 
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